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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ُمقّدمة

والنصوص  املطالعة  كتابي  مع  تــواصاًل  هــذا  كتــابنــا  تأليــف  جــاء  لقــد     
للصفني األول والثاني. وقد اتبعنا األسلوب نفسه، مع شيٍء من التوسع واإلطالة، 
لالرتقاء باملستوى اللغوي، والبالغي للطلبة، وإثراء حصيلتهم بهذا الشأن، بغية 
استثمار مواهبهم، وتوظيفها في التعبير اجليد، مع مراعاتنا لوجود كتاب )األدب 

والنصوص(  لهذه املرحلة.
      إّن ما اقتبسنـاه مـن األدب القـدمي،  وآداب األمم األخـرى،  فضـاًل علـى اختيـار 
مناذج من الفنون األدبية في عصور شّتى،  قصدنا منه ترغيب الطلبة لالطالع على 
فنون األدب املتنوعة في االختيارات الشعرية والنثرية،  وتشجيعهم على مجاراة 
السنني  اّطلعوا عليه في  ملا  النهج في املستقبل، واإلبداع فيه .. فهو مكمل  هذا 

السابقة من الدراسة، وبداية طيبة لآلتي بعون اهلل .
     إّن لنـا وطيـد األمـل، والثقـة العاليـة بإخـوتنـا املدرسني القادة امليدانيني الذين 
هم محور جناح العملية التربوية أنهم سيسهمون في رفد أبنائنا الطلبة باملزيد من 
األدبية،  األساليب  تطوير  في  إليهم  توحيه  وما  الكتاب،  مبوضوعات  االهتمام 

وتقريبها إلى أذهان طلبتنا لتعزيز روح اإلبداع والكتابة .
مقدمة  في  وتكون  املرجتاة،  بفوائدها  املطالعة  دروس  تأتي  أْن  وألجل    
التي  للمهارات  تطبيقية،  دروسًا  منها  جنعل  أن  يحسن  املمتعة،  الدروس 
به  يقوم  ما  على  فضاًل  واإلمالء،  النحو  قواعد  وبخاصة  الطلبة،  إلى  قّدمت 
املباريات  وإقامة  اجلدارية،  النشرات  كإعداد  أدبية،  نشاطات  من  الطلبة 
والعلمي،        الثقافي  ونتاجهم  والعلماء  األدباء  عن  التقارير  وكتابة  اخلطابيـة، 
     إلى جانب تشجيعهم على ارتياد املكتبات العامة أو املكتبة املدرسية وتأليف 

القصص، وممارسة التثقيف الذاتي ، أو إصدار صحيفة ثقافية دورية .
وُيحّفز  للدرس،  ُيَعّد  كما   نفَسه  املُدرس  ُيِعدَّ  أن  في  أيضًا  وطيد  وأملنا     
بالتمهيد  فيبدأ  تقدميه،  قبل  منازلهم  في  الدرس  موضوع  قراءة  على  طلبته 
تشدهم  بقصة   أو  الطلبة،  إلى  اإليحائية  األسئلة  توجيه  طريق  عن  له 
مضامينه  عن  استهاللي  بحديث  املناسبة  بشرح  أو  املوضوع،  إلى 



�

بالقراءة  طلبته  يكلف  معبرة،  جهرية  قراءة  املوضوع  املدرس  يقرأ  أن  وبعد 
واملعنى   ، العامة  الفكرة  املوضوع وحتديد  مناقشة مضامني  إلى  يأتي  ثم  الصامته  

الكلي .
من  املجيديـن  ويكلـف  بنفسـه،  املوضوع  قراءة  يعيد  أن  املدرس  رأى  ما  وإذا      
املناسبة  الطرائق  يراعي  أن  على   ، جهرية  قراءة  املوضوع  بقراءة    ، الطلبة 
الغامضة  املفردات  شرح  إلى  ذلك،  بعد  يأتي،  ثم  أخطائهم،  لتصحيح 
قراءة  الطلبة،  من   الدرس  موضوع  قراءة  هذا  يعقب  العميقة.  والعبارات 
فـكـرتــه  حــول  اآلراء  بـإبــداء  للّنــص  تقوميًا  يجري  ثم  بالتناوب،  جهرية 
وأسلوبه، وهنا ميكن استثمار النشاطات املوجودة في حقل ـ املناقشة ـ التي تأتـي 

بعد  ـ التحليل والتعليق ـ .
ي ملكة الطلبة اللغوية       وحبـذا لو استثمر الّنص بإجراء تدريبات تطبيقية تنمِّ
والتعبيرية، وتدريبهم على نقد املقروء. ثم يأتي بعد ذلك إلى ممارسة نشاط ملحق 
باملوضوع ، للوقوف على مدى االستيعاب والَفهم وليأخذ الطالب دوَرُه في ممارسة 

التعبير الكتابي املناسب ، بإشراف املدرس وتوجيهه .

وفَّق اهلل اجلميع ملا فيه خير وطننا الغالي وشعبنا العزيز.
                                                                                                         

املؤلفــون   
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من القرآن الكرمي
حقُّ اآلباِء َعلى اأَلبناِء

قال اهلل تعالى في كتابه الكرمي :              
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اإلسراء / 24-23
وقال اهلل تعالى :

                                                                                                             لقمان/ 14
وقال اهلل تعالى :

                                                                                                             النساء /  36
  

           معاني املفردات
ط .   قضى : َأَمَر .                                              اخفض : َتبسَّ

ّل : الّرفق .   ِإّما : ِإْن ما : إن الشرطية )وما( الزائدة .     َجناح الذُّ
  أفٍّ : اسم فعل مبعنى : أتضّجر .                 وهنًا : ضعفًا ، كرهًا .      

  تنَهرهما : َتزجرهما . تخالفهما .             ِفصاُلُه : فطامه .
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 ـ الشرح ـ
َد الُقرآن  الَكرمِي ، َضروَرَة الِبّر ِبالواِلَديِن       ِلألَبَوْيِن ـ ِعْنَد اهلل ـ َمْنِزَلٌة َرفيَعٌة . لذا أكَّ
واإلْحساِن إَلْيِهما ، َوُوجوَب حَتاشي املُْسِلُم إغضاَبهما ، َوَلْو كاَن ذِلَك ِبَكِلمِة ـ ُأفٍّ 
َتْربَيِتنا  الِعْبَء األْكبَر في  َمتاِعَب ، وَشداِئَد ، واألمُّ في ذلك حتِمُل  ِمْن  َلِقياُه  مِلا  ـ 
َنُردَّ  َأْن  َنْسَتطيَع  َفَلْن  َأَبَوْينا  َأْجِل  ِمْن  َفَعْلنا  َعَلْينا . وَمْهما  َهِر  بنا ، والسَّ والِعناَيِة 
ـَُز َأْن َنْحِصـَر َمآِثَرُهمـا وَأْفضـاَلهمـــــا  َلُهمـا َبعـَض ما َصَنْعـاُه ِمـْن َأجِلنـا أَلنَّنـا َنْعج
ـِه ، حيـَن  َر اإلْنساَن علـى َوْجـِه اخُلصـوِص بُأمِّ َعَلْينا ، ُثمَّ جاَءْت َكِلَمُتُه تعالى ِلُيَذكِّ

		 	 	 	 قال :   

)1(
																																																																																											

																																																																																																										

	 	 	 	 	 	 	 	

ـْرِك بـِه،   ـَـِة ِعباَدِتـِه، َوَنْبـِذ الشِّ     واهلل َيْجَعــُل َأَهمّيــَة اإلْحسـاِن بالوالَدْيـِن  ِبَدَرج
واهلل َيْأُمُرنا بالَقْوِل احَلَسن ِعْنَد ُمخاَطَبتِهما، ومِبا َيْقضي بِه ُحْسُن األدِب، وَجميُل 

الّرعايِة، والِعناَية ِبِهما .
     وجاَء في َحديِث َرسوِل اهلل » صلى اهلل عليه وآله وصحبه « :

» َمْن َأْصَبَح وَأْمسى ُمْرِضيًا ِلوالَدْيِه ، َأْصَبَح َوَأْمسى وَلُه باباِن إلى اجَلّنِة ، وَمْن 
فقاَل  » الّنار  إلى  باباِن  َوَلُه  وأْمسى  أْصَبَح   ، ِلوالَدْيِه  ُمْسِخطًا  وأْمسى  َأصَبَح 

 َرُجٌل : ياَرسوَل اهلل وإْن َظَلماه ؟ قال : » وإْن َظَلماه « .

ـ املناقشة ـ
1ـ ما وصيُة اهلل تعالى بالوالدين ؟

2ـ ِلَم نهانا اهلل تعالى عن قول كلمة ـ ُأفٍّ ـ ِلوالدينا ؟
هما 3ـ ما األفضاُل التي لوالديك عليك ؟ وما حقُّ

4ـ وصف اهلل تعالى دوَر األم بصفاٍت خاصة . ُاذكرها .
ـ التعبيرـ

     تـــرجــــم مشـــاعــــر احلــــب والــوفــــاء ورد اجلميــــل لــوالـــديــــك .

)1( سورة لقمان/ اآلية  14.

MLKJI:
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من احلديث الشريف 

 ـ  بـِرُّ الـواِلـَدْين ـ 

1ـ  قاَل رسوُل اهلل )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( :
      » َأال ُأْنِبُئُكم ِبأكَبِر الَكباِئر ؟ ُعقوُق الوالَدْين « .

؟ اهلل  إلى  ـَبُّ  أح الَعمـِل  َأيُّ   : وصحبه(  وآله  عليه  اهلل  )صّلى  الّنبيُّ  وُسِئَل  2ـ  
      قال : » ِبرُّ الواِلَدْين « .

3ـ  وُسِئـَل )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( : َمـْن َأَحـقُّ ِبُحْسـِن ُصْحبتـي ؟
َك « . فقال : ُثمَّ َمْن ؟ قال : » ُأّمـَُك « . قـال : ُثـمَّ َمـْن ؟ قـاَل :       قال : » ُأمُّ

َك « قاَل : ُثمَّ َمن ؟ قال : » َأبوك « .       » ُأمُّ
سوِل )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( : ُأجاِهد ؟ 4ـ  وقاَل َرجٌل للرَّ
      قال : » أَلَك َأَبوان ؟ « قالَ  : نعم . قال : » َففيهما جاِهد « .

ـََذ  َأخـــ َلَقْد   : وقال   ، وصحبه(  وآله  عليه  اهلل  )صّلى  سوِل  الرَّ إلى  َفتى  جاَء  5ـ 
ُأْنِفُقُه  َهْل   : اهلل  يارسول  َسْلُه   : َلُه  قاَل   ، َأباُه  الّرسول  سأَل  ا  وملَّ  . مالي  َأبي      
ـََذ  َأخ  ، ذلـك  عنـد  ؟  َنْفســي  علــى  َأْو  وخاالِتــِه  َعّماِتــِه  إحـْدى  علـى     

بيَك « . َمُه إلى َأبيِه قاِئاًل : » أنَت وماُلَك  أِلَ       الرسول بتالبيِب الَفتى ، وَسلَّ
اهلل ياَرسوَل   : فقال  وصحبه(  وآله  عليه  اهلل  )صّلى  الّرسوِل  إلى  َرجٌل  جاَء  6ـ 
َفَهْل   ، حاَجَتها  ِلَتْقضي  وَأْحِمُلها   ، وُأْسقيها   ، ُأْطِعُمها  ًا  ُأمَّ لي  إنَّ    

      وَفْيُت َلها ِبَحِقها ؟
َتْفَعُل كاَنْت  ها  نـَـّ أِلَ  .. ال   «  : وصحبه(  وآله  عليه  اهلل  )صّلى  الّرسوُل  قال     

      َلَك  َأكَثَر ِمْن ذلك « .
)صّلى   َ الّرسول  َأنَّ  عنه(  اهلل  )رضي  عمر  بن  اهلل  عبد  َعْن  7ـ 
.  » َأبيِه  ُودَّ  ُجُل  الرَّ يِصَل  َأْن  الِبرُّ   «  : قال  وصحبه(  وآله  عليه  اهلل 

َبْعــَد  واِلِدِه  َعْن  َحجَّ  َمْن   «  : وصحبه(  وآله  عليه  اهلل  )صّلى  اهلل  رسوُل  قاَل  8ـ 
ًة وَكَتَب َلُه َبراَءًة ِمَن الّنار « .       َوفاِته َكَتَب ِلواِلِدِه َحجَّ
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فـي  وهو  وصحبه(  وآله  عليه  اهلل  )صّلى  بيَّ  النَّ َأَتْيُت   : َخْثَعم  ِمن  َرُجٌل  قاَل  9ـ 
      َنَفر من َأْصحابِه ، َفُقلُت : َأنَت الّذي َتْزُعم َأنََّك رسوُل اهلل ؟

      قال : »نعم « َفُقلُت : َأيُّ األْعمال َأَحبُّ إلى اهلل ؟
َأبَغُض إلى اهلل ؟ ُقلُت : فأيُّ األْعمال  ِحم « .  الرَّ ُثمَّ ِصلُة        قال » اإلمياُن باهلل 

ِحم « .       قال : » اإلشراُك باهلِل ُثمَّ َقطيعُة الرَّ

معاني املفردات 

الكباِئر : مفردها كبيرة . األثم الكبير .
عقــوق : مخالفة الوالدين ، التنكر لفضلهما . اجلحود .

ِبـــــــّر : عمل اخلير .
تالبيـب : ما حول الرقبة .

حــــج : أداء مناسك احلج لبيت اهلل احلرام كالطواف حول الكعبة .

الشرح 

اهلل  َأمر  ما  لتؤِكد  وصحبه(  وآله  عليه  اهلل  )صّلى  الرسول  َأحاديُث  تأتي       
من  ُيَعدُّ  ِلَفضِلهما  التنّكُر  أو  فُعقوُقهما   . الوالَدْين  إزاَء  َنبيل  ُخُلٍق  من  به،  تعالى 
اخليِر  عمُل  هو   ، ورسوَلُه  اهلل  ُيْرضي  ما  أجَمَل  وإّن   ، اإلسالم  في  احملّرمات  أكبِر 
وآله  عليه  اهلل  )صّلى  الكرمُي  الرسوُل  وَخصَّ   ، لوالديهم  األبناُء  يؤِديه  الذي 
األقَربني  ِمَن  غيرها  وعلى  الّنفس  على  وإيثاِرها   ، الّتفضيل  مبيزِة  األمَّ  وصحبه( 
َعِن  ُرِوَي   . ه  ُكلَّ اخَلْيـَر  فاْسَتحَقـت   ، الِهبـاِت  َأْعَظـَم  الُوجـوَد  ُتعطـي  أِلّنهـا 
احَلَسن بن علّي )عليهمـا السـالم( أنَّه كاَن ال يأُكُل مَع ُأِمِه فاطمَة )عليها السالم( 
فَسَأَلْتُه عن ذلك ، فقال : َأخاُف َأْن آُكَل شْيئًا َسَبَق إَلْيِه َنَظُرِك، َفأكوَن عاقًا لِك . 

َفقالْت : ُكْل وَأْنَت في ِحـّل .
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َتْوَبٍة ؟ ِمْن  َفَهل  َذْنبًا  َأْذَنْبُت  إّني  اهلل  يارسوَل   : قال  رجـاًل  أّن  الّتـرمـِذيُّ  روى      
نعــم  ـَة ؟ « قال :  ِمْن خالـ لـك  قاَل : ال . قال : » فهل   » ُأّم ؟  لَك  قال:  » هل 

ها « . قال : » َفِبرَّ
وقال )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( : » ما ِمن َوَلٍد بارٍّ َيْنُظُر إلى واِلَديِه َنْظَرَة َرحَمٍة 
إال َكَتَب اهلُل َلُه ِبُكلِّ َنْظَرٍة َحّجًة َمبرورًة « قالوا : يارسوَل اهلل وإْن َنَظَر ُكلَّ َيوٍم ِمَئَة 

َمَرٍة ؟ ، قال : » ِنَعُم اهلِل أكثُر وَأْطَيُب « .
هما نوعًا ِمَن اجلهاد ، وجعل أمواَل        لقد جعل الرسول الكرمي ُحبَّ الوالَدين وِبرَّ
األبناِء مشاعًا لهما ، وأفاض في واجباتهم نحوهما ، َفَوْصُل األِب واحَلجُّ ملّكة نيابًة 

عنه من َلُدن ابنه فيها ثواب عظيم .

املناقشة 

1ـ  أنـَت أيهـا الطالـب ستكـون أبـًا ، وأنـِت أيتهـا الطالبـة ستكونيـن ُأّمًا، 
      فكيف تنظران إلى موقف اإلسالم من عقوق األبناء لواِلديهم ؟

أبــوه      أخذ  الذي  للفتى   ، وصحبه(  وآله  عليه  اهلل  )صّلى  الرسول  جواُب  ما  2ـ 
      ماَله ؟

3ـ  هل العناية بالواِلَدْين ورعايتهما يّعدان نوعًا من اجلهاد ؟ كيف ؟
4 ـ أيُّ األعمال َأَحبُّ إلى اهلل ؟

التعبير 

     كاَن الرسوُل )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( يتذكر أباه دائمًا بخير ، ويستمع 
ُه ُكّلما َمّر بقبرها في البقيع . ُأكتب عن منزلة  إلى من يروي له مآثره ، ويبكي أمَّ

والديك في قلبك ، وحياتك ؟
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توَأمان النخلة واإلنسان )1(

َبَلـِدِه              ـرواِت في  الثَّ َتَتوَقُف َحياة املجتَمِع على َغـزاَرِة                                  
مـِْنـهـا   االنتفـاِع  وَدرجـِة  الثـروات  هـــذه  ِمْقـدار  علــى                 
هــــا ِزراعــــة                                     وَخـْيـــراُت الِعــراق كثيـرٌة جــدًا ، مـــن َأهمِّ
                                   الّنخيــل وَغْرُســُه ،  وإذا ُقــِدَر  ِللعـالـِم أن َيجــوَع ، فـــإنَّ 
                                   َنخيـَل العــراق كفيـٌل بإبعـاِد َخَطــِر الَقحــِط َمــَع تـوالــي    
                                   مواِســـم ِزراعـاتــــه وتـنوعاتِه، التي ال حتـتـاُج إلى ُكْلـفـــٍة

                               زاِئدٍة ، ألّنها التْستـدعي َعناًء كبيرًا ، لتأتـي بثمـٍر شهيٍّ 
ُض َعـن اخُلبِز ، فهو ِللفقراِء قوٌت وِلألغنياِء َحالوٌة.                                    ُيعـوِّ

                                         ولعـلَّ الوْجهـة التأريخيـة، توّضـُح َأمــَر هــذِه الثَّمــرة 
                                   وَشَجـِرها الّنـاِفـِع مـن ِعـّدِة وجوٍه، اجتماعيٍة  واقتصادية، 
                                   وصحيـَّة . وفـي تأريـخ النخلة عندنا، ما يعني احلاجـَة إلـى   
                                   العنـايـة بهـا واالنتفـاع مـن ثمـرهـا،وهكـذا فـي غـرسهــا 
                                   ونبتها . ولنا من تقدم العلم ، ما ينبهنا إلى وسـائل 
عديدة ، تطمئـن إليها النفوس ، مـن عرض جتارّي الئق،ومراعاة للصحة والنظافة، 
واستثمـار النقـل السـريـع ، يجعـل مـن ثمـار النخيـل عظيمـة الَفواِئـِد ، َكثيــــرَة

 الَعواِئد . َتـُدرُّ علـى بالِدنـا املاَل الوفيَر واخليـَر الكثير . 
أّيام الّسومريني والبابليني  ِمْن  الِعراِق       فتأريُخ الّنخِل في بالِدنا َمقروٌن بتأريخ 
، النخل  في  مهمٍة  تدويناٍت  شريعِتِه  في  َدّون  فإنه   ، حمورابي  أياُم  ما  والِسيَّ  

 والَغــرس  وتنظيم الّزراعِة واملُغاَرَسة . والنخلُة شجرٌة مباركٌة طيبٌة . ورَد ذكُرها 
في ِعّدِة آيات من القرآن الكرمي . 

     قال تعالى :          
)2(                                                                                           

                                                                                         
     

)1( كتابـ  النخل في تأريخ العراق / احملامي عباس العزاوي / 1382هـ / 1962 م )بتصرف( .
)2(  سورة / ق / آية )10(.

~}|{z
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وقال تعالى:       
 

)1(              
                                                                                                              
     وُرِوَي َعِن الرسوِل )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( َأنَّه قاَل : » أطعموا نساءكم

 في نفاسهن التمر ، فإنَُّه من كان طعامها في نفاسها التمر ، خرج ولدها حليمًا  
فإنَّه كان طعام مرمي حني ولدت . ولو علم اهلُل طعامًا خيرًا لها من التمر ألطعمه 

إياها « .
ها ُيْنِعُش       إن ثمرَة النَّخل ُمقويٌَّة للَمِعدِة ، ُمْصِلحٌة لها ، َسريعُة الَهْضم ، َوَخلَّ
احلياة ويزيُد في ُقّوِة الَبَصر ، فضاًل على أنَّ أْهَل الّنخيل في ُسروٍر دائٍم  ُيْفِرُحُهم 
 )2( النخل  ِمنها شيٌء ُسدى فجمار  فالنخلُة الَيْذَهُب  وُتَِتُعُهم خيراُتُه ،  َمْنَظُرُه ، 
وطلعه )3( ، وسعفه ، وجذعه ، وخوصه ، وجريده ، وليفه  وكربه ، ال يهمل منه 

شيٌء ، حتى نواه يتخذ علفًا للحيوان .
      واألمُر الذي جعَل بالدنا أكثَر بلدان العالم صالحًا لغرس النخيل يعوُد إلى َوفَرِة 

املياه ، وصالح التربِة ، وارتفاع نسبِة الرطوبِة ، وضياء الشمس .
     وللنخيـِل فضـٌل فـي توطيـن القبائل والعشائر ، فحنَي يرى البدوي القادم من 
الصحراء ، أراضي الواحات ، وضفاف األنهر ، يقبُل على زراعتها ، ثم يدفعهم 
هذا إلى الغرس ، فنراهم يغرسوَن فسائَل النخيل ، وعندما يتولوَن الغرس َفكأنهم 
يغرسوَن أنفسُهم ، وال يطيقوَن االنصراَف عنها ، فيميلوَن إلى االستقراِر ، وهذه 
أكبر خطوة إلى احلضارة ، بسببها تنشأ القرية ، فتعظم وتكبر حتى تصير مدينة 

أو عاصمة .
    وللنخلِة فضٌل في تاسك املجتمع ، والنفع العام ، فعمر النخلِة الطويل دفع 
الناس إلى نظام املغارسة )4( ، إذ أن أصحاب األراضي يحتاجون إلى من يغرسها 
الّديُن  ويحكمه  القانون   وينظمه   ، الطرفان  عليه  يتفُق  لقاء نصيب   ، بالفسيل 

والُعْرُف االجتماعيُّ .
)1( سورة مرمي/ اآلية/ 25.  )2( اجلمار : لب النخل .        )3( الطلع : مادة  اللقاح .

)4( يتفق مالك األرض واملغارس على استثمار األرض لقاء حصة للمغارس ملدة تطول أو 
         تقصر .

ÖÕÔÓÒÑÐÏÎ:
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العاطلــة األيــدي  بتشغيــِل   ، االقتصـاد  تطـويـِر  فـي  النخلـِة   دور  ويظهـُر        
الـدوِل  إلـــــى  تصـديـرهـا  أو   ، احملافظـات  بيـَن  وتسـويقهـا  التمـوِر  جتـارة  وإلـى   

املجـاورةِ والنـائيـة . 
التمـور  وتصنيعهـا مكـابـس  ، وجـود  ذلك  علـى  زد   ، رابحـٌة  جتـارٌة  فهـي        

التـي  اليـدويـة  الصنـاعـات  قيـاِم  علـى  فضـاًل   ، الـدبس  استخـراج  ومعـامـل   
تعتمـُد على سعـِف النخيـل وجـريـده  وليفـه ، مـن أطبـاق ، وسـالل ، وحصــران 
ومقـاعـد ومنـاضـد  وَأّسـرة ، وزوارق ، ومكـانـس ، وزنـابيـل ، وحبـال ، وسفـرات

 وخصـاف .
       فــــإنهـــــا تنتــُج ثـرواٍت طـائلـة ، تتكسـُب منهــا آالف اأُلســر َمعيشتهــا 
وتبعـث األمـَل لـديهـم فـي إصـالح مـواردهـا املـاليـة ، ورفـع مستـواهـا املعيشـي .

تعليق
أن  يقْلَن   ، النخلة  عن  أحاديثهن  في  جداتنا  من  سمعناه  ما  كثيرًا     
الطينة هذه  فضلة  من  النخلة  وخلق   ، طينة  من  آدم  خلق  تعالى  اهلل 
النواة أو   نفسها ، لذا نرى أن أدوار حياة النخلة ُتشبه أدوار حياة اإلنسان. من 

الفسيلة ، وكيف تنشأ وتترعرع حتى تتكامل وتثمر . 
          وعلى قول احلكماء أن في التمر ثالثمئة مـن اخلواص واملنافـع ، وهـي شبيهته 

في قوامها إلى رأسها ، إاّل أنها ال تلك عيونًا .
وبه  أموال  من  عندنا  ما  أعز  فهو   ، بالدنا  في  التمر  وفرة  من  الرغم  وعلى     
ومئة  خمسني  من  أكثر  وله   ، واملذاق  واألنواع  األلوان  مختلف  فهو   . نفاخر 
نقودنا  على  نرسمها  أن  النخلة  بعمتنا  االعتزاز  يكفي  وال   ، ونوٍع  اسٍم 
. األمراض  من  ونحميها  ونرعاها  غرسها  من  نكثر  أن   بل   ، والورقية  املعدنية 
         وكثيرًا ما كانت النخلُة مصدر إلهام لألدباء والكتاب والشعراء ، في العراق 

وخارجه . هذا هو أبو العالء املعري يقول :
كلفنا بالعراق ونحن ُشرٌخ       فلـم ُنلِمـم بـه إاّل كهــــــــوال   
شِربنا ماَء دجلَة خيَر مــــاٍء       وُزرنا أشرَف الشجِر النخيال   
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رجــٌل جــاءُه  حيــن  175هـ(  )ت  الفراهيــدي  أحمـد  بـن  اخلليـل  وعـن      
بابنــه ليعلمــه . فامتحنــه وأشــار إلــى نخلــٍة فــي بيتــِه وقــال : صف لي هذه 

النخلة. 
قال الصبّي : 
مبدٍح أم بَذمٍّ ؟

قال : مبــدٍح . 
قال : حلٌو جناها ، باسٌق منتهاها ، ناضر أعالها .

قال : فذّمها ، قال :       صعبُة املرتقى ، بعيدُة املجتنى ، محفوفٌة باألذى .
النفوس السيما  بالنخلِة كمنظٍر وزينة ، تبهُج  بالتمتِع  املنفعِة  ُكّل  ونحُن نقوُل: 

ُرؤياها أياَم حملها ، فيها اخلضرة والصفرة .

املناقشة 
1ـ ماذا يوحي إليك العنوان ـ توأمان النخلة واإلنسان ؟ 

2ـ ما أثر زراعة النخيل في تطور حضارة اإلنسان ؟
إلى يدفعهم  الذي  وهو   ، لغارسيه  أوتاد  مبثابة   ، النخيل  فسائل  غرس  إن  ـ   3

        االستقرار . كيف ؟
4 ـ ما دور النخلة في تشغيل األيدي العاملة واحلركة التجارية ؟

5 ـ كيف تؤثر زراعة النخيل ومردودات  ثمره في احلياة االجتماعية ؟
ثروات  العراقية  اأُلسر  آالف  على  تدر  أن  ميكن  التي  اليدوية  الصناعـات  ما  ـ   6

        طائلة ، يحّسنون بها مستواهم املعيشي ؟
7 ـ ما دور عطاء النخيل في تطوير اقتصاد بالدنا ؟

وما   ، النخلة  بشأن  الشريفة  واألحاديث  الكرمية  اآليات  من  حتفظ  ما  أذكر  ـ   8
        أثر التمر باحملافظة على الصحة ؟

تقارب   ، العزيز  وطننا  شمالي   ، كردستان  إقليم  في  كبيرة  شجرة  ـ   9
وغـذاًء   ، طيبًا  مذاقًا  أعطانا   ، بالتمر  ثمرها  ُحشَي  وإذا   ، بعطائها  النخلة       

        ثمينًا . ما اسمها ؟
10 ـ ما نظام املغارسة ، ومن هم أطرافه ؟
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التعبير

    إن النخلة حتقق مراحل الوعي االقتصادي لدى اإلنسان العراقي من االستهالك 
واالدخار واالستثمار .

والتعليق  اآلتية  الشعرية  القطعة  حتليل  خالل  من  ذلك  يتم  كيف  َبنّي    
عليها .

*  *  *  *  *
*  *  *  *  *

*  *  *  *  *
*  *  *  *  *

*  *  *  *  *
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َجر  ُسْلطاَنُة الشَّ
 للتحليل والتعليق : 

                                                  للشاعر / عبد القادر رشيد الّناصري* 
ـَِر  جــ           يـازيَنــَة احَلْقــِل ياُسلطـــاَنــَة الشَّ

                                                       تيهي بإْكليلِك املُْخَضْوِضِر  الّنِضــِر 
ـَِدٍل           ونـافســـي ِبقــــواٍم ِمْنــــِك ُمْعتـــــ

ـَدِّ ُمنَهصـــِِر                                                         َكـالبـاِن ُكـلَّ َرشيــق القـ
          َأَحــــبُّ َأْنـــِت ِلَقْلــٍب ذاَب أْكَثـــــــُرُه

ـَـِر  جـ ْت ِمـَن الشَّ                                                        ِمـْن ُكـلِّ واِرَفـٍة ُعــدَّ
ـَـــٌة            ِتلـَك الَيواقيـُت فـي األْعــذاِق قاِني

ـَِر                                                        َدُم احمُلِبّيــــَن ال َضــــْرٌب ِمــَن الثَّمــ
فـِة اخَلضـراِء َأشـِرَعــٌة           إْذ ُهــنَّ فـي الضِّ

ـَِذر                                                        َوهـنَّ في الَقْفـِر ُعشُّ الّطـائـِر احلـ
          َوُهـــنَّ فاِكَهـــٌة َصْيفــــًا .. َوخـاِبَيــــٌة 

مـِع والَبَصِر                                                        فـي ُكـلِّ آٍن َوَمْجلـى السَّ
          َوفي الُفراِت َصبايا الّريِف َكْم َعَقَدْت

ـَـِر  م ـْهـِو والسَّ                                                        في الّلْيـِل َمْجِلَسهـا ِللَّ
ـَْوُلهـــا الّنْخــُل ُحــّراٌس وَأْخِبَيـــــٌة            َوح

                                                       َوَأْعيـٌُن َتْرُقـُب احُلــّراَس فــي َحـــــَذر
         إذا الُفــراُت َجــَرْت مـاســـًا َمسـاِرُبــــُه

                                                       قاَلْت َلُه الّنْخَلُة الَفْيحاُء ما َضرري ؟
َفـــُه  ْخــُل َشـرَّ           َأْنـَت الُفــراُت وإّنــي النَّ

                                                       ما َأْوَرَد املُصَطفى املُختــاُر مــن َخَبــِر 

1920م  عام  كرّدية  أسرة  من  السليمانية  في  وِلَد  الناصري/  رشيد  القادر  عبد   *
إلـى  غـادر   ، بغـداد  فـي  الثانويـة  درس   ، إليهـا  انتسب  التي  الناصرية  مدينة  في  نشأ     
موظفـًا  ُعّيـن   ، بالصحافـة  واشتغل  بغداد  إلى  عاد  ثم   . العليا  دراسته  التام  باريس       

      في أمانة العاصمة . توفي بالسكتة القلبية عام 1962 م .
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باَنْت ُسعاد
)الُبرَدة( 
                                                                    

                                                                     للشاعر / كعب بن زهير *
               باَنـْت ُسعاُد ، َفَقلبي الَيوَم َمْتـبوُل

ٌم إثـَرهــا ، َلـْم ُيْفـَد َمكبـــوُل                                                          ُمَتيـَـّ
               ُنِبْئـــُت َأنَّ َرســــوَل اهلل َأوَعــَدنــي 

                                                         والَعْفــُو َعْنـَد َرســوِل اهلِل َمأمــــوُل
ـَـْم                ال َتْأُخـَذّنـي ِبَأقـواِل الُوشــاِة ول

                                                         ُأْذِنــْب َوَلـْو َكُثـَرْت فـيَّ األقـاويــُل
ِرعــًا لــُت َأْقَتِطــُع الَبْيـداَء ُمـدَّ                مــاِزِ

ْيِل َمْسبــوُل الِم وَثْوُب اللَّ                                                          ُجْنَح الظَّ
               َحّتى َوَضْعـُت مَيينـي مـا ُأنـاِزُعهـــا 

                                                         في ُكفِّ ذي َنَقماٍت َقْوُلــُه القيـــُل
ســوَل َلنــوٌر ُيستضـــاُء بـــِه                إنَّ الرَّ

ـٌد ِمْن ُسـيـوِف اهلِل َمْسـلــــــوُل                                                          ُمَهنَّ
               في ُعْصَبٍة ِمْن ُقَرْيٍش قاَل قاِئُلُهـــم 

ـَة مَلّـا َأْسـَلمـوا زولـــــــوا                                                          بَبْطـِن َمكَّ
               زالـوا َفما زاَل أنكـاٌس وال ُكُشـٌف

قـــاِء َوال ميـــٌل َمعازيــــــُل                                                          ِعْنـَد اللِّ

* كعب بن زهير بن أبي ُسلمى ، من الشعراء املخضرمني ، عاش زمن اجلاهلية وفي صدر اإلسالم . 

إعتنق أخوه )بجير بن زهير ( اإلسالم قبل سنة 7 هـ فكتب إليه كعب يوبخه ويهجو اإلسالم ، فّرد 
عليه بجير محذرًا إياه من أن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( قد أهدر دمه ، إن استمر في 
هجاِئه إياه ، ونصحه أن يأتي النبيَّ تائبًا . فامتثل كعب القتراح أخيه وحضر بني يدي الرسول الكرمي 
ومعه هذه القصيدة مادحًا إياه ومعتذرًا له ، بعد أن استشفع بأبي بكر )رضي اهلل عنه( سنة 9 هـ 630 
م بعد صالة الصبح ، وقال : )يارسول اهلل رجل يبايعك على اإلسالم( فأمنه فأنشده كعب القصيدة . 

وكانت وفاته سنة 26 هـ / 645 م .
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ـ معاني املفردات ـ
املَْتُبوُل : الذي أسقمه احلب ومثلها املتيم .   النافلة : العطّية .

قوله القيل : قوله احلق .                زولوا : زالوا من مكة إلى املدينة .
انكاس : جمع نكس وهو الضعيف .        ُكُشف : َمن ال ِدرع له .

ميٌل : جمع أميل : من ال يحسن الركوب .
معازيل : جمع معزول : َمن ال سالَح له .

 ـ حتليل وتعليق ـ
وذكر  بالغزل  قصائدهم  استهالل  في   ، اجلاهلية  شعراء  عادة  على  جريًا       
قلبه  تعلق  فذكر   ، بالغزل  هذه  الميته  زهير  بن  كعب  بدأ  فقد  األطالل 
بسعاد ، وأنه ما زال أسير حبها ، ثم انتقل إلى وعيد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله 
وصحبه( له ، فالتمس العفو ، ورجا التمهل في أمره ، فقد غالى الوشاة كثيرًا في 
نقل أخباره ، وما برح هائمًا في الصحراء ، يتخذ من الظالم ستارًا ليخفيه ، حتى 
قرر أن يطلَب الصفح والعفو من رسول اهلل ، ثم وصف بعد ذلك هجرة املسلمني 
وشجاعتهم ، ونحن نلمس صدق توبته ، وأمله الكبير في عفو رسول اهلل ، فلما 
وصل إلى البيت الذي بدأه )أن النبّي لنوٌر( خلع النبي الكرمي بردته وألقاها على 
الشعر  ورد ذكر  .لقد  )البردة(  اسم  القصيدة  النقاد على هذه  فأطلق   ، الشاعر 
املشركني  مزاعم  على  بها  يرد  منها  خمسة   . الكرمي  القرآن  من  مواطن  ستة  في 
ومطاعنهم ، فنفت أن يكون الرسول )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( شاعرًا ، قال 

تعالى : 

وفي املوطن السادس حدد موقف االسالم من الشعراء ، قال تعالى :
 

ÂÁÀ¿¾½ÃÊ:

²±°¯®¬« ª©¨

¾½¼»º¹¸¶µ´³

À¿:-
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بـل يستثنـي   ، يتــرك احلكـم مطلقــًا  لكنــه ال   ، بالغــواية  الشعـراء      وصــف 
وال   ، جميعًا  الشعراء  يذم  ال  الكرمي  القرآن  أن  يعني  وهذا   . املؤمنني  الشعراء 
. والرذيلة  الفحش  على  يشتمل  الذي  الشعر  يرفض  بل   . مطلقًا  الشعر  يرفض 

     أما موقف الرسول )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( من الشعر ، فهو ينسجم مع 
القرآن الكرمي . حتى أنه أتخذ الشعر سالحًا يذود به املشركني الذين تعرضوا له 
بالهجاء . ومن أشهر الشعراء في هذا الشأن حسان بن ثابت وعبد اهلل بن رواحة 

وكعب بن مالك ، وعبدة بن الطبيب ، واحلطيئه ، ومن أقواله في استحسان
                                      .  » حلكمة  الشعر  من  وإن   ، لسحرًا  البيان  من  إّن   «  : الشعر   

                                             )جامع األصول /ص 163 ـ 164 (

املناقشة
ليضـع  فتـاة  اسـم  ـ  سعـاد  ـ  الكلمة  زهير  بن  كعب  الشاعر  استخدم  1ـ 

      قبلها معنى البعد والهجر للشاعر ، ملاذا ؟
2 ـ  ِبَ ُنّبىء الشاعر كعب ؟

وآله  عليه  اهلل  )صّلى  الرسـول  وعيـد  كعـب  الشاعر  على  صعب  ملاذا  ـ    3
      وصحبه( له ؟

اهلل  )صّلى  الكرمي  الرسول  قلب  فـي  َحسنـًا  موقعـًا  القصيـدة  هـذه  وقعـت  ـ    4
      عليه وآله وصحبه( ملاذا ؟

5 ـ  ما موقف اإلسالم من الشعر والشعراء ؟

التعبير 
     القصيدة التالية حلسان بن ثابت األنصاري ـ الذي دافع عن الرسول )صّلى 
اهلل عليه وآله وصحبه( ، ووقف بوجه املشركني ، حتى قال عنه الرسول ملا سمع 
هجاءه في املشركني : » لهذا أّشد عليهم من وقع النبل « وكان يقول له : » اهجهم 

وروح الُقدس معك « . حّلل هذه القصيدة وانقدها .
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مدح الرسول )صلى اهلل عليه وآله وصحبه( 
للتحليل  والتعليق: 

                                                                    
                       للشاعر / حسان بن ثابت *

ـٌَم  ِة خـــــاتـــــــ ُبـــــوَّ       َأَغـــــرُّ َعَليــــــِه ِللنُّ
                                                  ِمـــَن اهلِل َمـْشــهـــوٌد َيلــــوُح وُيـْشـَهـــــــُد

بـيِّ إلـى اْسمــــِــِه       َوَضــمَّ اإللـُه اســَم النَّ
ُن َأْشــَهـــــــُد                                                    إذا قـــاَل في اخَلـْمــِس املُـــَؤذِّ

ـــُه       َوَشــــــــقَّ لـــه ِمــــن اْسِمــــــِه ِلُيِجلَّ
                                                  َفــذو الـَعــْرِش َمـْحـمــوٌد وهــذا ُمحمـّــــُد

      َنِبـــيٌّ َأتـانـــــا َبْعــــَد يـــــْأٍس وَفْتــــــَرٍة
ْسـِل ، واألوثــاْن في اأَلْرِض ُتـْعـبـُد                                                   ِمـَن الـرُّ

      َفـَأْمـسـى ِســراجــًا ُمْستنيــرًا َوهـاِديـــًا
ــــــُد ـَنَّ                                                   َيـلـــوُح كـمـا الَح الـصـَّقـيــــُل املـُه

ــــــًة ـــــَر َجـنَّ       َوَأْنـــَذَرنـــــا نـــــــارًا َوَبشَّ
ـَـْحـَمــــــــُد ـَمـنـــا اإلْســـالَم ، فـاهلَل ن ـَـلَّ                                                   وع

      وأنــَت - إلــَه اخَلْلــِق- َربــّي وخـالقــي
ـْرُت - فـي الّناِس َأْشَهـــُد ِبذِلـَك - مـا َعمَّ     

       َتعالْيَت ـ َربَّ الناِس ـ َعْن َقْوِل َمن َدعـا 
ـَْجــــــــُد                                                   ِســـواَك إلـهــًا ، َأنـَت َأْعلـــى وَأم

ُـّــُه         لـَك اخَلْلــُق والنَّعمــاُء ، واأَلْمـُر ُكل
ـْدي ، وإّيـــاَك َنـْعـُبـــــــــُد                                                   فإّيــاَك َنـْســـتـه

 * هو حسان بن ثابت بن املنذر من اخلزرج، شاعر مخضرم ، ولد في يثرب )املدينة املنورة(.
  سنة 563م تقريبًا . كان أبوه وجده شاعرين من سادة اخلزرج ، وأخته خولة تقرض الشعر  
وحسن  اسلم  الذبياني  النابغة  والتقى  واملناذرة  بالغساسنة  واتصل  والعراق  الشام  بالد  طاف 
اسالمه ، وغدا شاعر الرسول )صلى اهلل عليه وآله  وصحبه( . كّف بصره آخر عمره وعاش في 

املدينة حيث توفي ودفن فيها في حدود سنة 54 هـ ، له ديوان مطبوع.
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       َطريُق الّنجاح
                                                                     

                                                                            ِلذي اأُلْصُبع الَعْدواني*
     ياُبَنيَّ ! ، إنَّ َأباَك َقْد َفِنَي َوُهَو َحيٌّ ، وعاَش َحّتى َسِئَم الَعْيَش ، وإّني موصيَك 

مِبا إْن َحِفْظَتُه ، َبَلْغَت في َقْوِمَك ما َبلْغُتُه ، فاْحَفظ َعّني :
َوْجَهَك  َلُهْم  وَأْبُسْط  َيْرَفعوَك ،  َلهم  َوَتواَضْع   ، ُيحّبـوَك  ِلَقْوِمـَك  َأِلـْن جاِنَبـَك      
دوَك ، َوأْكِرْم ِصغاَرُهم كما ُتْكِرم ِكباَرُهم   ُيطيعوَك ، وال َتْستأِثْر َعَلْيهْم ِبشيٍء ُيَسوِّ
ِتَك ِصغاُرُهم ، واْسمْح مباِلك َواْحِم َحرمَيَك ،  ُيْكرْمَك ِكباُرُهم ، وَيْكَبْر على َمَودَّ
ريِخ   وَأْعِزز جاَرَك ، وَأِعْن َمْن اْستعاَن بَك ، َوَأْكِرم َضْيَفَك ، وَأْسِرع النَّهَضَة في الصَّ
فإنَّ َلَك َأَجاًل ال َيْعدوَك ، َوُصْن َوْجَهَك َعْن َمْسَأَلِة َأَحٍد َشْيئًا فِبذِلَك َيِتمُّ ُسؤُدُدَك .

معاني املفردات 

َأِلن جانبك : كـن لطيفـًا دمـث األخـالق .
ال تستأثر : ال تكـن أنانيـًا بـأن حتـب نفسـك فقـط .

دوَك : يجعلـوك سيـدًا . ُيَسوِّ
اسمح مبالك : كـن كرميـًا مبالـك .

حرميك : كـل مـا جتـب حمايتـه .
الصريخ : االستغاثـة . املستغيـث بالصـراخ .

* هو ُحرثان بن احلارث املعروف بذي اأُلًصُبع الَعدواني ، حكيم وفارس ، ناثر وشاعر ، ينتمي 
إلى قبيلة َعدوان املَُضرّية ، يروى أنه سمي ذا األصبع ، ألّن إحدى رجليه كانت بها ُأصُبٌع زائدة 
أو نهشته حية فقطعه ، وقد عاش طوياًل وأفاد من جتارب احلياة ، كان واسع العقل بعيد النظر 
ما جعله مبنازل احلكماء ، توفي نحو سنة 600 م ، وله مقطوعات شعرية وقصائد قليلة متناثرة 

في بطون الكتب منها )األغاني ، املفضليات ، االصمعيات ، البيان والتبيني( .
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التحليل والتعليق 

ذو  هـو  وهــا   ، جتــاربهـم  بخـالصــة  أبنــاءهــم  ميـدوا  أْن  اآلبـاء  طبيعــة  مـن       
بطائفٍة  ـ  أسيد  ـ  ابنه  يوصي  السنُّ  بِه  وتقدمت  كُبر  عندما  الَعدواني  اأُلصُبع 
في  والفالح  اخلير  له  يرجو  ألنه   ، الرشيدة  واخلالل   ، احلميدة  الصفات  من 
مستقبله بني قومه ، وهذه الفضائل ، لو قام بها أّي من الناس سيبلغ أرفع املنازل 
وأعالها ، وهو إذ يوصيه بتجربته في احلياة ، ليحميه من غوائل الزمن واملستقبل 
ينبهه إلى الزهد باحلياة ، ليبرر ما يوصي به من يليه في األسرة والقبيلة ، ويقول 

من ضمن وصيته : » عاش حتى َسِئَم العيش « .
      فهو يغري من يوصيه بأنه إذا ما أخذ مبفردات وصيته ، سيفوز مبا فاز به في 

احلياة من مجٍد .
         وفيمــا يتعلــق بالقبيلــة ، جنــد التأكيـد علـى تقـوية عـالقـة املـودة واالحتــرام 
اللني  ، فضاًل على سلوك  القبيلة  في  املتعارف عليه  السلوك األخالقي  عن طريق 
بالبذل والعطاء والشرف ، واالعتزاز  والتواضع ، ، ونبذ االستئثار ، والتمسك 

باجلار وإكرام الضيف ، واملروءة .
بجمل   ، بالغية  محسنات  إطار  في  جمياًل  أدبيًا  شكاًل  الوصية  وتضع     
واجلواب   ، احلقيقي  غير  والطلب  األمر  أفعال  على  بنيت  مسجوعة   ، قصيرة 
املضارع ، وهذه اخلصائص الفنية ضرورية لتسهيل إيصال الوصية ، إلى املوصى 

إليه ، ومن يسمعها .
        وما ينبغي التنبيه إليه في الوصية ، القيم احملرضة عليها ذات الطابع السلوكي 
للفضائل  طبيعي  امتداد  فهو   ، إليها  ودعا  فثبتها  اإلسالم  جاء  الذي  العربي 

املوروثة .

*  *  *  *  *
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املناقشة
1 ـ ما الوصّية ؟ ممن تصدر ، وملن توجه ؟

2 ـ ما خصائص الوصية التي سطرها ذو االصبع في املعاني واأللفاظ ؟
3 ـ كيف برَر الَعدواني توجيه وصيته البنه )ُأَسيد( ؟

4 ـ جاء  في الوصية )ألن جانبك لقومك ... ( كناية عن الرفق . فما اجلملتيـــن  
     اللتني ؛كنى بها )البشاشة والكرم( ؟

5 ـ تكشف الوصية عن شخصية قائلها وبيئته . أوضح ذلك .

التعبير 
الوصية اآلتية للشيخ محمد البشير اإلبراهيمي* .  اقرأها ثم حلّلها وانقدها .

إلى َأبنائي الطلبة 
     » إنكم ياَأبناَءنا َمناُط آماِلنا ، وُمستوَدع َأمانينا ....

ياَأْبناَءنا إنَّ احَلياَة ِقْسمان : َحياٌة علمّيٌة وَحياٌة َعَملّيٌة ، وإنَّ الثانَية َمْنهما ُتْنبىُء َعِن 
ًة وَضْعفًا ، وإنتاجًا وُعقمًا ، وإّنكم ال تكونوَن َأْقِوياَء في الَعَمل ، إاّل إذا  األولى ُقوَّ
ُكنُتم َأْقِوياَء في الِعْلِم ، وال تكونوَن َأْقِوياَء في الِعلِم إال إذا اْنَقَطعُتم َلُه ، وَو َقْفُتم 
َة  هاَد ، َوَصَرَف إَليِه َأِعنَّ ُه ، إنَّ الِعْلَم ال ُيعطي القياَد إاّل مِلَْن َمَهَرُه السُّ عليه الَوْقَت ُكلَّ

االجتهاد .
روس َوْحَدها ، واعتِمدوا على َحَلِق املُذاَكَرِة ، إنَّ املُذاكَرة      ال تعتمدوا على َحَلِق الدُّ
روِس باملُذاكَرِة في ذلَك . إّنُكم  ِلقاُح الِعْلِم ، فاْشغلوا َأْوقاتكم حنَي َتْخُرجوَن ِمَن الدُّ

إْن َتْفعلوا َتْنَفتِّح لُكم َأبواٌب ِمَن الِعلِم ، وَتُلح آفاٌق واِسَعٌة مَن الَفْهِم .
ِة ، إاّل مِبْقداِر ما تسَتعيدوا بِه النَّشاَط       ال َتْقطعوا الفاِضَل ِمْن أوقاِتكم في َذْرِع األِزقَّ
كوَد ، وال في  الَبَدنيَّ ، وال اجُللوِس في املقاهي ، إاّل مِبِقداِر ما َتدَفعوَن بِه املََلل والرُّ
ِلعوَن بِه على احَلواِدِث الُكبرى وتصلوَن بِه مجاري  ِقراَءِة اجَلراِئِد ، إاّل ِبَقدِر ما َتطَّ

التاريخ « .
اجلزائر   إلى  عاد   ، املنورة  املدينة  في  زمنًا  استقر   ، الشقيقة  اجلزائر  في  األدبية  النهضة  رواد  من  *هو 

وأسس مع الشيخ )عبد احلميد بن باديس ( جمعية العلماء واملسلمني اجلزائريني ، توفي سنة 1965م 
عمل في الصحافة رئيسًا جلريدة )البصائر( وهذا جزء من مقال نشره فيها .
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ق وَيجمع *!!   ُسبحاَن َمن ُيَفرِّ

     كاَن َرُجٌل صاِلٌح ِمْن آِل َيعقوَب )عليه السالم( ، َلُه َوَلٌد صاِلٌح ، َفَلّما َحَضَرُه 
املَْوُت ، َأوصى َوَلَدُه وقال :

ـ ال حَتِلْف ِباهلِل كاذبًا وال صاِدقًا ـ
ُجُل ِمْنُهم  ُجُل َفتسامَع بِه الّناس ، َفتساَبَق إلْيِه َبنو يعقوَب ، فكاَن الرَّ      ماَت الرَّ

َيقوُل لُه : لي ِعنَد َأبيَك َكذا وَكذا ِمَن املاِل ، َفَيدَفُعُه َحتى افَتَقَر .
َفخَرَج ِبَزوَجِتِه َوَوَلَدْيِه قاصدًا َأْرَض اهلِل الواِسَعَة في الَبْحِر . َفَرَكَب َسفيَنًة . وَبْعَد 
َقِت الّشراَع وَحطمت الّسفينَة َفَتَمسَك ُكّل  َمسيَرِة َيْوَمنِي َهبَّْت َعَلْيِهم عاِصفٌة َمزَّ

واِحٍد منهُم بَلْوٍح ، َوَفرَقِت اأَلمواُج املُتالِطمُة َبْعَضهم عن بعِضهم اآلخر . 
ُجُل على شاطىء َجزيَرٍة واِسَعٍة ، ذات َأشجاٍر َكثيَفٍة ، َفَزحَف إلى واِحدٍة  َوَقَع الرَّ

ِمْنها وهو ُمْنَهٌك ، واْسَتَظلَّ ِبظلِّها ونام . َفناداُه ُمناٍد :
لــَك  ـْـِرَج  ُيخ َأْن  ُيريــُد  تعالــى  اهلَل  إنَّ   .. ِبواِلَدْيــِه  البــارُّ  ُجــُل  الرَّ أيُّهــا 

* عن كتاب )نزهة املجالس ومنتخب النفائس( عبد الرحمن عبد السالم الصفوري الشافعي  
من علماء القرن التاسع الهجري / بتصرف .
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َكْنــزًا َوهــو فــي َمْوِضــِع الّشجــَرِة . َفَكَشـَف َعْنــُه َفَوَجــَده .
وعامَلُهم  وَأِمنوُه  إَلْيهم  فاطَمَأنَّ   ، اجَلزيَرِة  َأْهِل  ِمن  الّناس  َبعَض  إلْيِه  اهلُلُُُُُُ      ساق 
مع وُيعمُرها  َخْيرًا   اجلزيَرِة  في  َيعَمُل  َأَخَذ  وهكذا   . وعاَملوُه  باحُلسنى 

 أهِلها ، َحيُث َتسامَع الّناُس بِه َفَقَصدوُه ، وصارت اجَلزيرُة َبَلدًا عاِمرًا . َأنَشَأ فيها 
وشواطيء  املُجاورِة   اجُلُزِر  وبنَي  بيَنها  الِتجاَرُة  واْزدَهَرِت   ، ُفِن  السُّ َعِة  ِلصنا  َمْرفًأ 
ُيسِعُف  وفيها  وإْكرامهم  يوِف  الضُّ الْسِتقباِل  واِسعًة  دارًا  وبنى   ، اأُلخر  الِبالد 

ُجُل كبيَر اجَلزيرِة . ُلُهم ، وصاَر الرَّ عفاَء واحمُلتاجنَي َوُيشغِّ الضُّ
َبُه لكّنه َلْم َيْعِرْفُه . ُثمَّ َسِمَع بِه  ِتِه فَقَصَدُه َفَقرَّ      َسِمَع َوَلُدُه األكَبُر ِبُحْسِن سيَرِ
َبُه َأيضًا ، واْشَتَغَل الَوَلداِن معًا في ديواِنِه لِكنهما َلْم َيْعرفا  َولدُه اآلخُر فجاءُه َوَقرَّ

َبعَضُهما .
لُه  َزوَجًة  ذلَك  َبْعَد  َفصاَرْت   ، َمْرَكٍب  صاِحُب  َأنَقَذها  َفَقد   ، الَوَلَدْيِن  ُأمُّ  َأّما       
في  املَرَأَة  َتَرك  الشاطىء  ِمَن  َقُرَب  فلّما   ، اجَلزيَرِة  كبيِر  إلى  بها  ه  َوَتَوجَّ َفَصِحبها 

به ِمنُه وقاَل لُه : املرَكِب ، َوَدَخَل َعَلْيِه َيحِمُل َهديًَّة َفَقرَّ
َأِكُل  ، وعاَهْدُتها ال  املَْركب  في  اْمرأتي  َترْكُت   : الّضيُف  فقاَل   . الّلْيلَة  ِعْنَدنا  َنْ 

َأْمَرها إلى َغْيري ، فقال :
ْيَلَة. فَأْرَسَل إليها الَوَلَدْيِن َيْحُرسانها.  ُأْرِسُل لها َرُجَلنْيِ َيْحُرسانها هذِه اللَّ      أنا 

غير: َفَلّما َدَخال َعَلْيها َمساًء في املَْرَكِب، قال الكبيُر للصَّ
وِم ، َفاْذُكْرلي وأنا أْذُكُر  َقْد أَمَرنا كبيُر اجلزيرة أْن نْحَفَظ هِذِه املَْرَأَة ، وَنخُاُف ِمَن النَّ

غيُر : لَك ما َرَأْينا من اأَلخباِر . َفقاَل الصَّ
     كاَن لي أٌخ اْسُمُه َكاْسِمَك ، َفَرِكَب والُدنا الَبحَر وَنْحُن َمَعـه ، ِمْن َبَلـِد 

َق اهلُل َشمَلنا . َرت َسفيَنَتنا ، وَفرَّ ـ كان كان ـ وُأّمنا َمَعنا ، َفَهّبْت َعَلينا عاِصَفٌة َكسَّ
َفَلّما َسِمَع كالَمُه قال :

كيف كاَن اسُم واِلِدَك ؟ قال : داود .
َك ؟ قال : ماِشطة . قال : وُأمُّ

 َوَترامى َعَليِه ، وحَضَنُه ، وَأَخَذ يبكي وَيصيُح : َأنَت أخي َوربُّ الَكعَبِة .
كاَنت اأُلمُّ َتْسَمُع َكالَمُهما ، فلّما َطَلَع الَفْجُر جاَء الّرُجُل ِمْن ِعنِد كبير اجلزيرة 
َوَرجَع  َفَغِضَب   ، َوخيٍم  وَهْرٍج   ، َعظيٍم  َهمٍّ  في  الَوَلداِن  َفَوَجَد   ، َمْرَكِبه  إلى 



2�

فلَّما َحضروا  املَْرَأِة .  بإْحضاِرِهما وإحضاِر  َفأَمَر   ، َوَأْخَبَرُه بذلك  إليه  ُمْسِرعًا      
جميعًا َسأَل املرأَة وقاَل لها :

َأيَُّتها املَْرأُة .. ما الّذي َرَأيِت ِمْن هَذْين ؟
فقالْت : 

لَة املاضيَة ، َفلَّما َذكرا ما َجـرى        ياكبيَر اجلزيرِة ، َدْعُهما َيْذُكراِن َكالَمهما الليَّ
وَثَب كبيُر اجلزيرة َعْن َمْقَعدِه وصاح :

هما ، َفَحِمدوا اهلَل على الِلقاِء       َأنُتما واهلِل َوَلديَّ ، َوصاَحت املَرَأُة : واهلِل َأنا ُأمُّ
. وَجَمَعُهم  َقَهُم  َفرَّ َمن  َفُسبحاَن   ، َقدير  يشاء  إذا  َجْمِعِهم  على  وهو  وشكروُه 

املناقشة 
1ـ  ما الذي  َأعَجَبك في هذه القصة القصيرة ؟

2ـ  ُاذكر العبرة أو احلكمة التي تستنتجها من مضامني القصة .
3ـ   ما جزاء بر الوالدين ؟

4ـ   هل كانت القصة امتحانًا لصبر اإلنسان ؟

 التعبير 
     استعن مبا يأتي من األقوال وألف قصًة قصيرًة .

. الكبير : اعطوني خدمته ولكم ميراثه  قال  ـ  الرجل  ـ مرض  لرجل ثالثة أوالد 
خدمه ثم مات ، حلم بقائل يقول : اذهب إلى مكان كذا وخذ دينارًا لك فيه بركة  

اشترى سمكة وجد في بطنها جوهرتني .... إلخ .

*   *  *  *  *
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اإلماُم العادلُ

                                                                                   للحسن الَبصري *
     مَلّا َتوّلى ُعَمُر بُن عبد العزيز َأمَر اخلالَفِة ، أرَسَل إلى احلسن البصري يطلب منه 

أن َيِصَف َلُه اإلماَم العادَل ، فكتَب إليه احلسُن يقول :
     » ِاعَلْم يا َأميَر املُؤِمننَي ، أنَّ اهلل تعالى جعَل اإلماَم العاِدَل ِقواَم ُكلِّ ماِئٍل ، وَقصَد 
َة ُكلِّ َضعيٍف ، َوَنصَفَة ُكلِّ َمظلــوٍم ، َوَمْفَزَع  ُكلِّ جائٍر ، وَصالَح ُكلِّ فاِسٍد ، وُقوَّ

ُكلِّ َمْلهوٍف .
فيِق الّذي َيرتاُد  فيِق على ِإبِلِه ، والرَّ       واإلماُم العاِدُل يا َأميَر املؤمننَي ، كالّراعي الشَّ
باعِ َوَيكَتِنُفها َمن  َلها َأطَيَب املَْرعى ، وَيذوُدها َعْن َمراِتِع الَهَلكِة ، وَيْحميها ِمَن السِّ

َأذى احَلرِّ والُقرِّ .
    واإلماُم العاِدُل يا َأميَر املُؤمننَي ، كاأَلِب احلاني على وْلِدِه ، َيسعى َلُهم ِصغارًا 

ِخُر لُهم َبعَد مَماِتِه . ُمُهم ِكبارًا ، َيكَتِسُب َلُهم في حياِتِه ، َوَيدَّ َوُيَعلِّ
فيَقِة بوَلِدها َحَمَلْتُه  ِة الرَّ      واإلماُم العاِدُل يا َأميَر املُؤمنني ، َكاأُلمِّ الَشفيَقِة ، الَبرَّ
ُكرهًا ، َووَضَعتُه ُكرهًا ، وَربَّتُه ِطفاًل ، َتْسَهُر ِبَسهِرِه ، وَتسُكُن بسُكوِنـِه  ُترِضُعُه 

تاَرًة ،َوَتفِطُمُه ُأخرى ، َوَتفَرُح ِبعافيِتِه ، وَتْغَتمُّ ِبِشكاَيِتِه .
     واإلماُم العاِدُل يا َأميَر املؤمنني ، َوصيُّ اليَتامى ، َوَخاِزُن املَساكني ، ُيـَربـي 

ُن ِكباَرهم . ِصغاَرُهم ، ومُيَوِّ

سنة  وآله وصحبه(  عليه  اهلل  النبي )صلى  زوج  َسَلمة  أم  بيت  في   ، املنورة  املدينِة  في  وِلَد   *
21 هـ . أبوه )يسار( مولى للصحابي زيد بن ثابت ، وأمه موالة ألم سلمة ـ رضي اهلل عنها ـ 
تردد إلى املسجد النبوي يسمع من الصحابة ويأخذ عنهم ، وحفظ القرآن الكرمي واألحاديث 
في  هـ   36 سنة  البصرة  إلى  والده  مع  وارحتل   . واحلساب  والكتابة  القراءة  وتعلم  الشريفة 
خالفة علي بن أبي طالب ـ عليه السالم ـ تأثر بأنس بن مالك وعامر بن عبد القيس التميمي . 
     تلقى علوم الفقه واحلديث والتفسير والتاريخ . زاول الوعظ واالرشاد وأصبح فقيهًا ومفسرًا 
ومصلحًا اجتماعيًا ، أشهر تالميذه واصل بن عطاء ومالك بن دينار ، توفي رحمه اهلل سنة 110 
هـ وأهم رسائله )في التفسير ، ورسالة في فرائض الدين ، وأخرى في فضائل مكة والسكن 

فيها( .
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     واإلماُم العاِدُل يا َأميَر املؤمننَي ، كالَقلِب بنَي اجَلوانِح ، َتصُلُح اجَلواِنُح بصالِحِه  
َوتفسُد ِبفساِدِه .

     واإلماُم العاِدُل يا َأميَر املؤمنني ، هَو القائُم بنَي اهلل وبنَي ِعباِدِه ، َيسَمُع َكالَمُهم 
ـ ياأميَر  َوَيقوُدُهم فال تُكْن  َوُيريهم ، وَينقاُد إلى اهلل  اهلِل  َوَينُظُر إلى  َوُيسِمُعُهم ، 
َد  َفَبدَّ ك اهلُلُ َكعبٍد ائَتمَنُه َسّيُدُه ، واسَتحَفَظُه ماَلُه ، وِعياَلُه ،  املؤمنني ـ فيما َمَلكَّ

َق ماَلُه .  َد الِعياَل َفَأْفَقَر َأْهَلُه ، َوَفرَّ املاَل وَشرَّ
                  )احلسن البصري / البن اجلوزي( .

معاني املفردات 
قوام كل مائل : تقومي االعوجاج .

جائر : ظالم .
نصفة : من االنصاف ـ جناة .

ومفزع امللهوف : ملجأ صاحب احلاجة .
يرتاد : يحط ، ينزل .

يذودها : يحميها .
َمراِتِع الهلكة : مواقع الهالك .

يكتنفها : يجنبها .
األب احلاني : األب احلنون الرؤوف .

يّدخر : يذخر لالرث )يتّدبر( .
البّرة : اخلّيرة الشفيقة .

كرهًا : اضطرارًا .
تغتم : تبتئس وحتزن .
ميّون : ميدهم باملؤونة .

اجلوانح : جنبات اجلسم .
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حتليل وتعليق 

        حاكٌم ُعِرَف بعدالته وزهده ، تخّلى عن أمواله وعن حياة الترف ، وَخّيَر زوجتِه 
بني أْن تستِمرَّ بالعيش الرغيد أو أن تطّلق الدنيا وترفها وتتبعه . ومع هذا كله ، 

يطلب من احلسن البصري أن يدلَُّه على صفات احلاكم العادل .
      ونحـن نعتقـد أّن هذه الصفات ال ينفرد بها احلاكم ، بل أنها تشمل كلَّ من 
 ، حياتهـم  وأمور  وأعمالهم  أموالهم  في  اآلخرين  مع  التعامل  يخص  أمرًا  يتوّلى 

تطبيقًا لقول الرسول الكرمي )صلى اهلل عليه وآله وصحبه( : 
» كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته « .

     وكاَن لها احلسن البصري ، فانبرى يبني لهذا الوالي الذي يحكم بالدًا مترامية 
العـــادل   بيانه وتعريفه اإلمام  األطراف تعدل نصف الكرة األرضية . فهو عقب 
الدولة  مسؤول  تربط  التي  احلميمة  العالقة  مفهوم  ليقرب   ، التشبيه  إلى  يلجأ 
برعيته . فمرة يشّبهه بالراعي احلريص على إبله أو ماشيته ليبنّي املصلحة املتبادلة  
ومّرة باألب احلنون واألّم الشفيقة ، ليبنّيَ ِصلَة القرابة  وتواصل األرحام بينه وبني 

الرعية .
يحرص  الذي  املساكني   على  والولي  األيتام  على  بالوصّي  يشبّهه  وتارة      
من  دقاته  تنتظم  الذي  بالقلب  يصفه  وأخرى   ، أموالهم  وُينمي  تربيتهم  على 
 ، شأنه  وعلو  مكانته  له  ليوّضَح   ، ويستقيم  اجلسم  فيصلح   ، اضطراب  غير 
. كّله  اجلسم  همد  سكت  إن  فهو   ، القلب  تضاهي  ال  األخرى  اجلسم  فأعضاء 

ولم ينَس أن يذّكَرُه ، بأّنه ُيقيُم بني اهلِل وبني الرعّية ، فاهلل تعالى ينظر إلى الكون 
أن  فعليهم  ويحاسبهم   فيراقبهم   ، باأُلخرى  األمور  والة  إلى  وينظر   ، بعني  كّلِه 

يّتعظوا ، ويسلكوا طريق الرشاد ، ويحافظوا على حدود رّب العباد .

*  *  *  *  *    
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املناقشة 

1ـ  ُعِرف اخلليفة عمر بن عبد العزيز بالعدل والزهد ، فما الذي دفعه إلى أن 
      يسأل احلسن البصري عن صفات اإلمام العادل ؟

صفات  لبيان  التعابير  في  األضداد   ، رسالته  بداية  في  البصريُّ  استعمل  2ـ 
      اإلمام العادل وتعريفه ، ُاذكرها .

3ـ  ملاذا شّبَه احلسن البصرّي اإلماَم العادَل بالّراعي ؟
كاألب  يكون  أْن  احلاكم  عدالة  لتحقق  البصري  احلسن  يشترط  هل  4ـ 

     احلنون  واألم الشفيقة ؟ ملاذا ؟
التي  الشفيقة  باأُلم  العادل  اإلمام  بتشبيه  البصريُّ  قصَدُه  الذي  ما  5ـ 

     حملت ولدها كرهًا ووضعته كرهًا ؟
6ـ  هل حقًا أن موقع اإلمام العادل في الرعّية كالقلب في اجلسم ؟

7ـ  ماذا يقصد احلسن البصري مبقولته عن احلاكم العادل أّنه قائم بني اهلل 
     والرعّية ؟

8 ـ  يقول املثل : إذا رأيَت الِذئاَب تسرح مع الغنم ، فقل أّن احلاكَم عادٌل ! ما 
     تفسيرك ؟

التعبير 

     إذا تسّلمت مسؤولية ما في الدولة أو في غير قطاعاتها ، ما الضوابط التي 
تسطرها أمامك ، وتتخذها دستورًا لترضي اهلل وضميرك والناس ؟

*  *  *  *  *
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هاشميات )1(
                                                                    

   للكميت بن زيد األسدي *
              َنفى َعْن َعْيِنَك اأَلَرُق الُهجوعا

موعــا  ـٌَم مَيَْتــري ِمْنهـا الدُّ                                                       َوهـ
              َدخيـٌل فـي الُفـؤاِد َيهيُج ُسْقما 

                                                      َوُحْزنًا كـاَن ِمْن َجـَذٍل َمنوعـا
              ِلُفْقـداِن اخَلضــاِرم ِمــْن ُقَريــٍش

ـِْر الّشافعـنَي َمعـًا َشفيعـا                                                       َوَخي
ــَة َحيــُث َحّلــوا               َفُقـْل ِلَبنـي ُأَميَّ

ـَد والَقطيعـا                                                       وإْن ِخْفــُت املَُهنَّ
              َأال ُأفٍّ ِلــَدْهــــٍر ُكْنــــُت فيــــِه

                                                      ِهـدانــًا طـاِئعـًا َلُكــُم ُمطيعــا
              َأجـــــاَع اهلُل َمــــْن َأْشَبْعُتمــــوُه 

                                                      َوَأْشـَبَع َمْن ِبَجْوِركــُُم ُأجيعــا
تــِــِه ِجهـــــارًا               َوَيْلَعــــُن َفـــذَّ ُأمَّ

                                                      إذا ســـاَس  الَبـريَّـَة َواخَلليـعـا
يـاَســِة هـاِشـمـــيٍّ               مَبَـْرضـيِّ السِّ

تـِــِه َربيعــــا مَّ                                                       َيكـــوُن َحَيــًا أِلُ

)1( ديوان ـ الهاشميات ـ الكميت بن زيد األسدي )680 ـ 744 م( .
بشاعر  عرف  الكوفة.  أهل  من  وخطيب  شاعر   ، األسدي  خنيس  بن  زيد  بن  الكميت   *
العرب  وأخبار  باللغة  عالم  وهو   . أمره  أول  باملسجد  الصبيان  بتعليم  اشتغل   ، الهاشميني 
وانسابهم . تعصب ضد األمويني ، ونصر املضريني على القحطانييـن ، حتى كاد اخلليفة هشام 
يقتله لوال شفاعة ابنه مسلمة .قال الشعر في مدح العلويني واشتهر شعره بالهاشميات . كان 

مولعًا بالغريب من األلفاظ واالستعارة من القرآن الكرمي والشعراء القدامى .
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    َوَلْيثًا في املَشاِهـِد َغْيَر ِنْكــٍس
                                                        ِلـَتقــومِي البــريَّـــِة ُمْسَتطيعـــا

                ُيقيـُم ُأمـوَرهــا َوَيـُذبُّ َعْنهــــا 
                                                        َوَيْتـُرُك َجْدَبهــا َأَبـدًا َمريعـــا

معاني املفردات 
األَرق : السهر ومجافاة النوم .

الهجوع : النوم .
دخيل في الفؤاد : متمكن منه . متملك فيه .

سقما : مرضًا . َوَجعًا .
اجلذل : الفرح .

اخلضارم : جمع ُخضَرم : السيد ، الزعيم .
الشافعني : الوسطاء .

املهند : السيف .
القطيع : السوط .

الهدان : األحمق . اجلبان .
الَفّذ : الفرد .

اخلليع : غير احملتشم .
احَلَيا : اخلصب ، املطر .

النِّكس : املقصر : الرجل الضعيف .
َيُذبُّ عنها : يحميها .

اجَلدب : القحط .
املريع : اخلصب .

*  *  *  *  *
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التحليل والتعليق 

     يعبُر الشاعُر في مطلِع قصيدته عن أمله لفقد السادة من قريش يقصد بذلك 
زعماء العلويني . ثم أنه يأسف على كونه مضطرًا إلعالن الطاعة لألمويني ، فهو 
يشير بذلك إلى ظلمهم ، ورمبا كان سبب جفوته معهم وكرهه لهم ، ألنهم جعلوا 
 ، الراشدين  اخللفاء  لطريقة  أمّية ، خالفًا  ببني  الوالية  ، فحصروا  وراثية  اخلالفة 
 ، األخيرة  األبيات  في   ، نفسه  مُيّني  الكميت  فالشاعر  بينهم«  شورى  »وأمرهم 
أن يرى احلكم هاشميًا ليشيع اخلير في األمة ويحقق العدل ،  إّن النكبات التي 
 ، زعمائهم  من  الكثير  ومصرع  ثوراتهم  وإخفاق   ، وأنصارهم  العلويني  واجهت 
الذي  الكميت ،  الناقمني على األمويني ومنهم  ولدت آالمًا وحسرات في نفوس 
عظم  ليعكس  لهمومه  الوصف  فيطيل   ، العلويني  مع  ويبكي   ، اآلالم  هذه  يردد 
الفجيعة واخلسارة ، ثم أنه يكتم حزنه  ويصحو ليصب غضبه على بني أمّية وعلى 
الزمن الذي يرى فيه نفسه خاضعًا لهــم ، فيشير إلى االرهاب الذي سلطه األمويني 

على خصومهم .
       ويختم الكميت هاشميته بالتمني . فأمنيته أن يصير احلكم يومًا إلى هاشميٍّ 
من أقرباء الرسول )صلى اهلل عليه وآله وصحبه( ، فيطيل في أمور الناس ويكثر 

اخلير ، وتغدو الدنيا ربيعًا .

       هكـذا يبـدو الشاعـر الكميـت صـادق النوايا ، حني يعبر عن حزنه ، ونقمته 
على حكام الشام آنذاك .

*  *  *  *  *
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املناقشة 

1ـ  ملاذا حشد الكميت شعره ضد األمويني ؟
2ـ  اضطر الشاعر الكميت أن يهادن األمويني أحيانًا ، أّي بيت في قصيدتـه    

      يبني ذلك ؟
3ـ  ما شكل احلكم الذي يتمناه الكميت ؟ وملاذا ؟ 

4ـ  أّي بيت في قصيدة الكميت دعا اهلل فيه َأْن يذلَّ من يناصر األموييــن       
      وينصر الذي ظلموه ؟

5ـ  هل تؤيد ما ذهب إليه الكميت ؟ وملاذا ؟

التعبير 

ُد حقَّ الهاشمييـن فـي اخلالفـة .  ر عّزة يؤكِّ      األبيات التالية قالها الشاعر ُكَثيِّ
لها وانقدها : حلِّ

ـــَة ِمـــْن ُقَريـــــٍش         ُوالُة احَلـــقِّ َأْرَبَعــــٌة َســــــواُء         َأال ِإنَّ اأَلِئمَّ
        َعلــيٌّ والّثـالَثــُة ِمـــْن َبنيـــــِه         ُهُم األْسباُط َلْيَس ِبِهم َخفـاُء
َبْتـــُه َكْرَبـــــــالُء         َفسـِْبــٌط ِســْبــُط إميـــاٍن َوِبـــرٍّ         َوِســْبـٌط َغيَّ
        َوِســْبـٌط الَتــراُه الَعْيـُن َحّتــى         َيقــوَد اخَلْيَل َيْقُدُمها الّلـــواُء

َب ال ُىــرى َعْنهـم أمانــًا         ِبَرضـوى عنَدُه َعَســٌل ومــاُء )1(         َتَغيَّ

) 1( رضوى : جبل في املدينة .
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من ِقصص َكليلة وُدْمَنة )1(
الّناِسك وابُن ِعرس

                                                               للكاتب / عبد اهلل بن املقّفع *

ُجِل الَعجوِل في َأمِرِه العاِمِل       قاَل امللُك ِللَفيلسوِف : ِاضِرْب لي إْن َرَأيَت َمَثَل الرَّ
ِبَغْيِر َتْثبيٍت وال َرويَّة .

     قال َبْيَدبا : َمْن لم َيُكْن في َأْمِرِه ُمَتَثِبّتًا ، َلْم َيْبَرْح ناِدمًا .
وِمْن َأمثاِل ذلَك َمَثُل الّناِسِك وابِن ِعْرس .

قاَل امللُك : وَكْيَف كاَن ذلك ؟
    قال الفيلسوف : َزَعموا َأنَُّه كاَن ِبَأْرِض جاجاَن ناِسٌك ، وكانْت َلُه اْمرَأٌة َلِبَثْت 
ِمُل ، فلّما َحمَلْت اْسَتبَشَر الّناِسُك بذلَك َخْيرًا ، وقاَل َلها : َأْرجو  ِعْنَدُه َزمانًا ال حَتْ
احلاجاِت  الِتماِس  في  ٌم  ُمتقدِّ وَأنا   ، َعنْيٍ  ُة  وُقرَّ ِمتعٌة  فيِه  لنا  َيكوُن  ُغالمًا  َتِلدي  َأْن 

ٌر ِمَن اأَلْسماِء ِاْسمًا َحَسنًا . الاّلِزَمِة َلُه ، وُمَتَخيِّ
َيعلُم  وَمن  ؟  َتْدري  ال  فيما  َم  َتَتكلَّ َأْن  َمَك  َعلَّ َمْن   ، الرُجُل  أيُّها   : املرأُة  قاَلِت 
لَك  اهلُل  َيْقِسُم  مبا  وارَض   ، هذا  َعْن  ُاْسُكْت  ؟  ُأْنثى  أْم  َذَكرًا  املولوُد  َأَيكوُن 
الّذي الّناِسُك  أصاَب  ما  أصاَبُه  وإاّل   ، يْدري  ال  فيما  ُم  َيَتكلَّ ال  فالعاِقُل 

)1( اسمان الثنني من بنات آوى ، وهذا الكتاب ألفه فيلسوف الهند ـ بيدبا ـ بناء على طلب 
امللك ـ دبشليم ـ ترجم إلى الفارسية ، وترجمه ابن املقفع إلى العربية وتصرف به وأضاف إليه 

. ويدرّس في أغلب جامعات العالم .
* هو روزبة بن داذويه ، ولد في قرية ـ جور ـ الفارسية عام 734 م ـ 106 هـ انتقل والده إلى 
البصرة ، أتقن اللغة العربية وتثقف على يد عبد احلميد الكاتب ... اعتنق اإلسالم وسمي ـ 
عبد اهللـ  ومن مؤلفاته األدب الكبير و األدب الصغير ورسالة الصحابة واألمان وأشهرهاـ  كليلة 
ودمنة ـ الذي يدور حول ما ينبغي أن يسير عليه امللك إزاء الرعية ، وما ينبغي أن تكون عليه 
الرعية إزاء امللك مما أثار غضب احلاكمني من بني العباس ومنهم املنصور الذي أوعز بقتله عام 

759 م وهو لم يتجاوز اخلامسة والثالثني من عمره .
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مَن والَعَسَل . َأْهَرَق على رأِسِه السَّ
قال الّناِسُك : وكْيَف كاَن ذلك ؟

ْمِن . ُة السَّ مثُل الّناِسِك وَجرَّ

                                      الرجل يضرب جرة السمن
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     قالت املرأُة : َزَعموا َأنَّ ناِسكًا كان َيْجري َعَليِه ِمْن َبْيِت َرُجٍل ِمَن الُتّجاِر ِرْزٌق 
َقُه ،  مَن والعسَل في كوز َعلَّ ويق . وكان ُيْبقي منها السَّ مِن والَعَسِل والسُّ ِمَن السَّ

حّتى امتأل ِمن ذلك.
ة بدينـار  مـِن والَعسِل ، فقال : » أنا باِئُع ما في هـذه اجلـرَّ       ووافـَق َغـالٌء فـي السَّ
أقلَّ من ِسْعره . فَأْشَتري بَثَمِنِه َعْشَر َأْعُنٍز ، َفَيْحمْلَن َوَيِلْدَن خِلمسِة  أْشُهـــٍر ، فَحرَز 
على هذا احلساِب خِلمِس ِسننَي . َفَوَجَد هذا في حساِبه َأكَثَر ِمْن أربعمئة َعْنٍز . ُثمَّ 
قال : » وَسَأْشَتري ِبُكلِّ َأْرَبِع َأْعُنٍز َبقَرًة ، فَأْحَصُل على مئة بقرٍة وثوٍر ، َفَأْزَرُع على 
الّثيراِن ، وَأنَتِفُع ِبُبطوِن اإلناِث وألباِنها . فال يأتي َخمُس ِسنني َعلّي إال وَقد أَصْبُت 

رِع مااًل كثيرًا . ِمْنها وِمَن الزَّ
      وِعندِئٍذ أبني َبيتًا فاِخرًا ، وأشَتري َعبيدًا ورياشًا وَمتاعًا . فإذا َفرْغُت ِمْن ذلَك  
جُت اْمرأًة ذاَت َحَسٍب وَنَسٍب ، ُثمَّ تِلُد لي اْبنًا َسويًا مباركًا مُصلحًاَ فُأسمّيه  تزوَّ
مبا فيِه، وأؤدُبُه أَدبًا َحَسنًا ، فإْن َرَأيَتُه َعقوقًا ُمهتِباًل ، َضَرْبُت َرأَسُه بهذِه الَعصاِة ، 

هكذا « .
مُن على رأِسِه وَذَهَب        وَرَفـَع الَعصـاَة ، فأصابـِت الُكـوَز فاْنكَسـَر ، واْنَصبَّ السَّ

َتدبيرُه وُكّل أمانيِه باِطاًل .
ِم مبا ال َتْدري . ثَم إنَّ املَرَأَة َوَلَدْت        وإمّنا َضَرْبُت لَك هذا املََثل ِلتْنَتهي َعِن الّتكلُّ
بي حّتى  ُغالمًا َسويًا ، َفُسرَّ بِه أبوُه . َوَبعَد أيام  قالت املرأُة لزوِجهــا : ُاقُعْد ِعنَد الصَّ
إاّل قلياًل ، حّتى جاء َرسوُل  ُجُل  الرَّ َيْقُعِد  فاْنَطَلَقْت . ولْم  إلْيَك ،  َأْغَتِسَل وَأرِجَع 
جُل في َمن َيْحُرُس له ابَنُه ، وكان له  ر الرَّ لطاِن َيْسَتدِعيه إليِه ، َفَذَهـب بـِه . وحتيَّ السُّ
ابُن عْرٍس داجٍن ِعنَدُه َيقوُم على الِعنايِة بِه ورعايتِه َكَولدِه  َفَتركُه ِعْنَد َوَلِدِه وأقَفَل 

لطان . الباَب ، وَذَهَب إلى السُّ
َعَليها  َفوَثَب  الُغالَم،  ُتريُد  َفَخرَجت   ، َأفعى  ُجْحُر  الّناِسك  َبْيـِت  فـي  وكـاَن     
ابُن عْرٍس ، وبَضربٍة ِمنُه على َرأِسها ، َقَتَلها ُثم َعَمد إلى تقطيِعها ، فتلوَث َفُمُه

ِم . بالدَّ
َيَودُّ  َكأنَُّه   ، ِعْرٍس  ابُن  َفاسَتقَبَلُه   ، الباَب  َفَفتَح   ، َبيتـِِه  إلى  الّناِسـُك  وعـاَد     
ِعرٍس  ابِن  َفَم  ُملّطخًا  َم  الدَّ الّناِسُك  َرأى  فّلما   . الَوَلِد  إلنقاِذ  َفعَل  مِبا  َتبشيَرُه 
َيضِرُبُه  ِعْرٍس  ابِن  إلى  وَأسَرَع   ، َجرى  مِمّا  َيَتَحَقْق  َفلْم   ، َصواُبه  وطاَر  َعْقُلُه  ُسِلَب 

ِبعصاُه على رأِسِه ، فوَقَع َميتًا ِمْنها .
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عًة . َفعَرَف األمَر  وأْدَرَك            َوَدَخَل الّناِسُك َبيَتُه َفرأى الُغالَم ، وُقرَبُه األفعى ُمَقطَّ
ما َفَعلُه ابُن ِعْرٍس إلنقاِذ الَوَلِد . فَنِدَم ، وَأقَبَل على رأِسِه َنْتَفًا ، وعلى َصْدِرِه َضربًا  
وَجَعل يقول : َليَت هذا الُغالَم لم يوَلْد ، ولم َيحَصْل ِمّني هذا الَغدُر وهذا الُكفُر 

باإلحساِن .
        َفَدخَلت املرَأُة َعَليِه َوهو َيبكي ، وَرَأت ابَن ِعْرٍس واألفعى َمقتوَلنْيِ ، َفَسَألْت 

بِب ، فَأْخَبَرها بأمِرِهما وقال لها : َعِن السَّ
ى وَأتَثبََّت ، فهذا َمَثُل َمن  ِع . وكاَن َعليَّ أْن َأتروَّ         هـِذِه َثَمـرُة الَعجَلـِة والتَّسرُّ

ٍت ، وال َرويٍَّة ، في َأمِره . َعِمَل َعماًل بَغْيِر َتَثبُّ

معاني املفردات 
الناسك : العابد.

ابن عرس : حيوان أليف من فصيلة القنافذ.
أهرق : َصّب .

يجري عليه : حتصص له حصة .
كوز : َجّرة .

السويق : طعام في شكل حبوب مطحونة .
رياش : اللباس الفاخر .

مهتباًل : مترهاًل أحمقًا .
ذات حسب ونسب : ذات مال ونسب عفيف .

أتروى : أتّهل .

*  *  *  *  *
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حتليل وتعليق 
     كتاب ـ َكليلة َوُدْمنَة ـ كتاب حكايات قصيرة على َألسنة البهائم أو احليوان 
والطيور ذات مغزى إرشادي . يتضح من القصة أن الكاتب ابن املقفع قد برع في 
اختيار األلفاظ وتركيزها في مواضع استعمالها ، بحيث ال ميكن استبدالها بغيرها 
ع وال  من املرادفات ، واألمر نفسه جنده في سهولة األسلوب وطبيعته . فهو ال ُيَسجِّ
ُيَصنِّع ، إمنَّا ُيرسُل الكالَم إرسااًل ، يسمعه اجلاهل فيظن أّنه ُيحِسُن مثَله ، ولكنه 
ميتنع عليه . ومن هنا ُسميت طريقة ابن املقفع في الكتابة طريقة ـ السهل املمتنع 
غير  من  سريعة  يطلقها  باألحكام  يرضى  ال  الذي  احلكيم  املفكر  أسلوب  فهو  ـ 
تعليل ، بل يدعمها باملثل واحلجة ، مبتعدًا عن الوعظ املباشر إلى أسلوب القصة 
السالمة  التأّني  معناه )في  عنوانًا  القصة  لهذه  نستعير  أن  وهنا ميكننا   . واحلوار 
وفي العجلة الّندامة ( . وبهذين الركنني )األلفاظ واألسلوب ( تكن ابن املقفع أن 
يرضي القارىء في زماننا ، كما أرضى القارىء في العصر العباسي في القرن الثامن 
امليالدي ، ناشرًا القيم اخليرة وروح الفضيلة واإلنسانية واألخالق احلميدة ونبذ 

الظلم ، وإشاعة روح التعاون لبلوغ الهدف .

املناقشة 
1 ـ ما الِعظة التي نأخذها من قصة الناسك وابن عرس ؟

2ـ  ما طريقة ابن املقفع في إعداده لكتاب ـ كليلة ودمنة ـ ؟
3ـ  ما املثل الشائع الذي تنطوي حتته القصة ؟
4ـ  مباذا تيز أسلوب ابن املقفع في الكتابة ؟

؟ آخر  تصرفًا  تتصرف  أم   ، نفسه  بالفعل  أتقوم   ، الناسك  مكان  كنت  لو  5ـ 

التعبير
      اُذكر حادثة ترتب عليها ندم من قام بها ، وسببت له أملًا أو فوتت عليه فرصة 

النجاح .
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من َنواِدر الُبخالء 
                                                                           

  ألبي ُعثمان اجلاحظ *
     » من أعاجيب أهل مرو  ما سمعناه من مشايخنا ، وذلك أن رجاًل من أهل 
مرو كان ال يزاُل يحجُّ ويتَّجُر ، وينزُل على رجٍل من أهل العراق فيكرُمُه ويكفيِه 
َرأيُتَك مبرٍو حّتى  َقْد  أني  ليَت   : العراقّي  لذلك  يقوُل  ما  مؤونَتُه . ثم كان كثيرًا 
ُأكافئَك لقدمي إحساِنك وما جتّدُد لي من البرِّ في كلِّ َقْدمِة . فَأما هاهنا فقد َأغناَك 

اهلل عني .
تلــك  فــي  حاجــٌة  طويــٍل  دهـٍر  بعـَد  العراقـّي  لذلــك  فعرَضــْت   : قــال     
االغتــراب  ووحشــَة  السفــِر  مكابــدَة  علْيــه  َن  هـوَّ ممـّـا  فكــان  الناحيــِة 
ـَـرِه  سف ثيــاب  فــي  نحــوه  مضــى  َقــِدَم  فلمــّا   . هنالــك  املــرَوزي  مكــاُن 
كمـا  ، عنـــده  َرْحَلــه  لَيحـُـطَّ   ، وكسائــه  وَقَلْنُسوِتــِه  ِعمامتــه  وفــي 

قاعــدًا  وجــَده  فلمــا   . ُأنِســه  وموضــع  بثقتــِِه  الرجــُل  يصَنــُع   
بــه ســَأل  وال   ، ـَـُه  َأْثَبت َيــره  فلــم   ، ـَُه  وعاَنقـ عليــه  َأكــبَّ  َأصحابــه  فــي 

انكــاَرُه  لعــّل   : نفســه  فــي  الِعراقــيُّ  قــال  قــطُّ  رآُه  مــن  ســؤاَل    
فكــاَن  ، مساَءَلَتــُه  وابتــدَأ  بقناِعــِه  فرَمــى   ، القنــاع  ملكــان  ِإيــايَّ 

 لـُه َأنَكـَر .

* هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري ، لقب اجلاحظ جلحوظ عينيه وبروزهما  
يد  على  تعلم  فقيرًا  يتيمًا  نشأ   . كنانة  بني  إلى  وينسب   ، 159هـ  سنة  البصرة  في  ولد 
هـ  204 سنة  بغداد  إلى  رحل   . اخلاصة  مطالعاته  من  وأفاد   ، وأدبائها  البصرة  علماء 

في  برع  املالحظة  قوي  عصاميًا  كان  واألدب  والدين  اللغة  علماء  بكبار  واتصل   
الرواية والرسائل والتأريخ واألخالق والسياسة يتميز بخفة الروح والدعابة كتـب مـا اليقـل عـن 
280 كتابـًا . وأهمها : البيان والتبيني ، احليوان ، رسالة التربيع والتدوير ، رسائل اجلاحظ بثالثة 
مجلدات ، وكتاب البخالء . الذي نقتطف منه هذا النص . توفي سنة 255هـ ، وهو من كبار أدباء العصر

 العباسي ، ومن أئمة املعتزلة ، وتتلمذ على يد أبي اسحاق النظام ، الذي كان رأس فرقة من 
فرق املعتزلة .
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َد  وجدَّ انتَسَب،  ثّم  فنزعها   ، الِعمامِة  ِقَبل  من  ذلَك  أتى  ِإمّنا  لعلُه   : فقاَل 
الَقَلْنُسوِة ؟ ِقَبل  ِإمنا أتى من  ه  ِإنكارًا .. قال : فلعلَّ مساَءَلَتُه فوجَدُه َأشدَّ ما كاَن 
     وعلم املروزيُّ َأنه لم يبَق شيٌء يتعلُق به املتغافُل واملُتجاهُل ، فقال : لـو َخَر ْجَت 

من جلِدَك لم َأْعرفَك ..
َثني محمُد بُن َيسير عْن واٍل كاَن بفارَس قال :        َحدَّ

بينما هَو َيْومًا في َمْجلٍس وهَو َمْشغوٌل بحسابه وَأمرِه ، إْذ َوَقَف َشاعٌر َبنَي َيَديه ، 
فَأْنَشَدُه شْعرًا َمَدَحُه فيـه ، فلّمـا َفـَرغ قـاَل : َقـْد َأحَسْنـَت ، ُثـمَّ َأْقبـَل علـى كاتبــه

 فقاَل :
حاَله  رَأى  َفلَّما   ، كثيرًا  َفَرحًا  اِعُر  الشَّ َفَفرَح   . ِدْرَهٍم  آالف  َعشَرَة  َأْعِطِه     
ِعْشريَن  اْجَعْلها   ، املَوقَع  هذا  ِمْنَك  َوَقَع  َقْد  القول  هذا  أَلرى  وإّني   : قاَل 
: قال  ُأْضعَف  َقْد  َفَرَحُه  رَأى  فلّما   ، الّشاعر  َفَرُح  فازداد   . ِدْرَهٍم  َأْلَف 

     وإنَّ َفَرَحَك َلَيَتضاَعُف على َقَدر َتضاُعف الَقْول ، َأْعطه ياُفالُن َأربعنَي َألفـــًا ، 
فكاَد الَفَرُح َيْقُتُله .

ا َرَجَعْت ِإليه َنْفُسُه قاَل َلُه : َأنَت ـ واهلل ـ َرُجٌل كرمٌي ، وَأنا َأْعَلُم َأنََّك ُكلَّما       فلمَّ
ْكر   ة الشُّ َرَأْيَتني اْزَدْدُت َفَرحًا زْدَتني في اجلائَزة ، وَقبوُل هذا مْنَك ال يكوُن ِإالَّ مْن قلَّ

ُثمَّ َدعاَلُه وَخرَج .
بأْربعنَي   مْنَك  َيرْضى  فقاَل : ُسبحاَن اهلل : هذا كاَن  َعليه كاتُبُه  فَأقَبَل  قاَل :       
درهمًا، تْأُمُر له بأربعني ألف دْرَهٍم : فقاَل  الوالي : َوْيَلَك : َأتريُد َأْن ُتْعطَيُه شيئًا ؟ 

قاَل : وَهْل َأسَتطيُع مخالفَة َأمرَك ؟ فَأجاَبُه : يا َأحمُق :
نا بكالٍم ، وَسَرَرناه بكالٍم . فهَو حني زعَم َأني أحَسُن ِمن الَقَمر ،        ِإمنا هذا َسرَّ
يف ... َهْل َجَعل في َيدي ِمْن هذا شْيئًا  وَأشدُّ من اأَلَسد ، وَأنَّ ِلساني َأْقَطُع من السَّ
ُه بالقْول ونْأُمُر لُه باجَلوائز ، وإْن كان كذبًا  َأْرجُع به إلى َبيْتي ؟ فنحُن َأيضًا َنُسرُّ
َأْن يكون كذٌب بِصدٍق ، وَقْوٌل بفْعٍل ،  ا  فيكوُن كِذٌب بَكذب ، وقْوٌل بقوٍل فَأمَّ

فهذا ُهو اخُلْسراُن املُبني .

*  *  *  *  *
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معاني املفردات 

نوادر : أقوال فيها طرافة .
البّر : اإلحسان .

قدمة : زيارة .
عرضت : طرأت .

مكابدة السفر : مشقة السفر .
العمامة : ما يلف على الرأس .

القلنسوة : ما يلبس على الرأس .
ليحط رحله : ليقيم .

أثبته : عرفه .
القناع : ما يستر به الوجه .

انتسب : ذكر نسبه لصاحبه .
فرغ : انتهى .

قبول هذا : الرضا بهذا .

*  *  *  *  *
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التعليق النقدي 

الثالث  القرن  البارزين ، بل شيخ كتابهم في  العراق  ُكّتاب  ُيَعدُّ اجلاحظ من       
األدبّية  اإلنسانية  العلوم  ميادين  كل  في  ألف   ، املواهب  متعدد  وهو   ، الهجري 
بالقدر  الشعبية  بالفئات  اهتم   ، اختيار موضوعاته  في  ذكّي  ، وهو  واالجتماعية 

الذي أواله للطبقات العليا .
      يعـرض اجلاحـظ في هـذا النص فئة اجتماعية مهمة في املجتمع العراقي زمن 
دولة بني العباس ، وهي فئة البخالء الذين وضع فيهم كتابًا كاماًل كما فعل مع فئة 
العرجان والعوران ، والُبرصان وهذا يعني حرص اجلاحظ على نقل صور احلياة التي 
عاشها بصدق من دون تزييف .. فالواقعية جتدها في أسلوب اجلد والهزل واللهو  
فهو يؤمن بوجوب مطابقة الكالم ملقتضى احلال ، هذا فضاًل على االستطراد في 
 ، القارىء  امللل عن  إبعاد  بقصد   ، آخر  إلى  من موضوع  االنتقال  يعني   ، الكالم 
وفي كتابه )رسالة التربيع والتدوير ( تيز بسمة ـ السخرية ـ ونسوق مثاًل على 
ذلك في وصفه ألحمد بن عبد الوهاب الذي كان مفرط الِقصر ويدعي أنه مفرط 
.  » ُمدّورًا  خاِصَرِته  واْسِتفاضِة   ، ُجْفَرِتِه  ِلِسَعِة  وحتَسبُه  ُمرّبعًا  وكان   «  : الطول 

       وهـذا دليـل علـى معرفـة اجلاحـظ الدقيقة بطبائع الناس .. فيبني سلطان املال 
السؤال  وذّلة  الفقر  من  خوفًا  والبخل  ح  بالشُّ نفوسهم  ومرض  الناس  بعض  على 

وظّنوا أن ذلك من احلكمة في تصريف املال واالقتصاد فيه .
       وبهذا فقد جنح اجلاحظ في جتسيد طرائف البخالء التي ال مثيل لها  احلال التي 
تدهشنا ، نحن القراء ، فإنّنا لن نتوقع أن يصل إنكار بخيل ما ، لضيٍف َقِدَم إليه 
من بالٍد بعيدٍة طالبًا استقباله كما كان يفعل الضيف العراقي مع البخيل في بغداد 
إلى حد القول : » لو خرْجَت من جلِدك لم أعرْفك « فليس بعد ذلك االنكار حد 

أفدح في توصيف البخيل .
     واحلال ذاتها ، جندها في الوالي البخيل في فارس مع شاعر ميدحه ، فهو لم 
يصدق في منحه آالف الدراهم ، ألّن الشاعر برأيه لم مينْحه شيئًا أكثر من الكالم  

أي املدح .
نقـدًا  ميـارس  إمّنـا   ، هـذه  )الواقعيـة(  املوضوعّيـة  اختياراتـه  في  اجلاحـظ  إّن      
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بّناًء للمجتمع الذي هو أحد أفراده . إن كتاباته دليل على حيوّية ذلك املجتمع  
وحدة َوعي مثّقفيه في رؤيته .

املناقشة 
1 ـ كيف كان العراقي يستقبل ضيفه املروزي ؟

2 ـ ماذا كان يقول املروزي لصديِقه العراقي ؟
التوجه  على  عَزَم  حنَي  فِر  السَّ َمّشقَة  العراقّي  على  ن  َهوَّ الذي  ما  ـ   3

     إلى »َمْرو« ؟
4 ـ كيف استقبل املروزي َضْيَفه ؟

ف صاِحَبه بنفِسه ؟ 5 ـ ماذا فعل العراقيُّ ليعرِّ
6 ـ ما معنى قول املروزي : » لوخرجت من جلدك لم َأعِرْفك « ؟

7 ـ قال الوالي : » هل جعل في َيدي شيئًا َأرِجُع به إلى بيتي فنحن َأيضــــًا 
     نسره بالقول « . ما املوقف الذي وَرد فيه هذا القول ؟ وماذا كان  قصـــُد 

     قاِئله ؟
8 ـ مباذا تيز ُأسلوُب اجلاحظ في كتاباته بصورة عامة ؟

التعبير 
     عاداُت البخالِء طريْفٌة . والُبْخُل ليس االقتصاد والتدبير احملمود ، وميكن أن 
نرى هذه العادات في ُكلِّ مجتمٍع وفي ُكلِّ مكان وزمان . ُاكتب حول ما رأيته من 

سلوك بعض الناس ترى فيه بخاًل ال تدبيرًا وحرصًا .

*  *  *  *  *
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َصْوُن الّلسان )1(
                                           

للكاتب األديب : شهاب الدين االبشيهي *
ـََم ،      إذا أراَد أَحٌد الكالَم ، َفَعلْيِه َأْن ُيَفّكَر في َكالِمِه ، فإن َظَهَرِت املْصَلحـــُة تكّل

ْم حّتى َتْظَهر . وإْن شكَّ َلْم َيَتَكلَّ
     َوَعْن أبي موسى األْشَعري ، قاَل : ُقْلُت ياَرسوَل اهلِل : أيُُّّ املُْسلمني أْفَضُل ؟

الرسوُل )صلى اهلل عليه وآله  ِمْن ِلساِنِه ويِدِه « . وقال  الّناُس  َسِلَم  َمْن   قاَل : » 
وصحبه( : » َمْن كاَن ُيؤِمُن باهلِل ، والَيوِم اآلِخِر ، َفِلَيُقْل خْيرًا أْو ِلَيْصِمْت « .

    وقاَل اإلماُم علّي )عليه السالم( : » َلْيَت لي َرَقَبًة َكَرَقَبِة الَبعير « .
    لكي َيَتريََّث في الكالم ، وقاَل َأيضًا : » إذا َتَّ الَعْقُل َنَقَص الكالُم « .

    واْجتَمَع ُقّس بُن ساِعدَة وأكثم بن َصْيفي ، فقال َأَحُدهما ِلصاحبِه :
َكْم َوَجْدَت في ابِن آدم ِمَن الُعيوب ؟ َفقال :

َأْن حُتصى ، َوَقْد َوَجْدُت َخْصَلًة ِإن استْعَمَلها اإلْنساُن ، َسَتَرْت       ِهَي أْكَثُر ِمْن 
الُعيوَب ُكلَّها .قال : وما ِهَي ؟

قال : ِحْفُظ اللِّسان .
    وقاَل اإلماُم الّشاِفعيُّ ـ رضي اهلُل عنه ـ ِلصاحبِه الربيع :

ْم فيما ال َيْعنيَك ، فإنََّك إذا تكّلْمَت بالَكِلمِة َملَكْتَك َوَلْم َتِْلْكها      ياَربيُع ال َتَتكلَّ
ه . َقَك َشرُّ ُبع ، ِإْن َلْم توِثْقُه َعدا َعَليَك وحَلِ وقاَل َبْعُضُهم : َمَثُل اللِّسان مثُل السَّ

    ومِما ُأْنِشَد في َصْوِن اللِّساِن ، قوُل ُزَهْيِر بِن أبي ُسْلمى :

ِلساُن الَفتى ِنصٌف وِنْصٌف ُفؤاُدُه 
ِم                                                  َفَلْم َيْبَق إاّل صوَرُة الّلْحِم والدَّ

)1( كتاب ـ  املُستطرف في ُكّل فّن مستظَرف ـ شرح / إبراهيم أمني محمد .
* شهاب الدين محمد األبشيهي / أديب مصري ولد عام 1388م وتوفي عام 1446م له هذا 

املؤلف في األدب العربي واحلكم واألخبار .
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وقاَل شاِعٌر آخَر  :
ـــَك إنـــَُّه ُثْعبــــاُن  الَيْلـــَد َغنَّ ِاْحَفظ ِلساَنـَك َأيُّهـا اإلنسـاُن   
جعاُن  كاَنْت َتهاُب ِلقاَءُه الشُّ كْم في املَقاِبِر ِمْن َقتيِل ِلساِنِه  

َسنـًا  ِبأكبِرُكـم  كاَن  ما  َفَواهلِل   ، َقيْس  بُن  األحَنُف  ساَدُكم  ِبَ  ِلَرُجٍل:  َوقيَل      
وال ِبأكثِرُكم مااًل ؟

ِة ُسْلطاِنِه على ِلساِنِه . قال : ِبُقوَّ
     وقاَل ُلْقماُن لَوَلِدِه ثاراِن : يا ُبنيَّ إذا اْفَتَخَر الّناُس ِبُحْسِن كالِمهم ، فاْفَتِخْر َأنَت 

ِبُحسِن َصْمِتَك .

معاني املفردات

يتريث : يبطُئ ، يترقب .
العيوب : جمع عيب ، نقص .

َخصلة : جمعها خصل وِخصال : صفات جيدة مرغوبة .
ساَد : َشُرف .

تهاب : تخشى .

الشرح والتعليق

     ما َقرأناُه من َأقوال ، وِحَكم لكبار أِئمة العرب وُأدباِئهم ، هو خالصة جتارب في 
احلياة ، ينبغي أْن نقتدي بها لكي نحقق حضورًا اجتماعيًا مثاليًا بني الناس يفيدنا 

ويفيدهم في آن واحد ، ليحصل ما نتمناه من تقدم ملجتمعنا .
وأصَدُق حكيٍم هو الرسول محمد )صلى اهلل عليه وآله وصحبه( الذي يشَتقُّ من 
ـ ِمْن ـ  ـ َسِلَم ـ ليغني بِه املسلمني عبر االسم املوصول  لفظ ـ املسلم ـ فعاًل ماضيًا 

فاملُسلم من سلم الناس ، كل الناس من لسانه ويدِه بكلمة جارحة أو فعٍل ُمؤٍذ .
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 فمن املعقول َأاّل يتكلم املَرُء فيها إاّل باخلير ، كما ينصُح الرسوُل )صلى اهلل عليه 
وآله وصحبه( . وإاّل فاألفضل له وللجماعة أاّل يتكلم في حالة الَشك .

بليغ وجميل  بأسلوب  مماثل  معنى  إلى  السالم(  اإلماُم علّي )عليه       ويتوصل 
ومؤثر ، هو أسلوب التشبيه ، وأيُّ تشبيٍه ، َأْبلغ من تنيه َأن تطوَل رقبُته كثيرًا 
مّتسعًا من  فيجد   ، الناس  إلى  يؤّخَر كالمه من اخلروج بسرعة  َأْن  لكي يستطيع 
الوقت ، فيجيل النظر فيه ، السيما أن اإلمام من سادة البالغة إمّنا قصد أن ينصح 

ويؤدب الناس .
     وجنــد في عبارات قس وأكثم واإلمام الشافعي )رضي اهلل عنه( ونحوهم تآليف 
جميلة في وجوب ضبط اللسان ، واإلنسان ذو َجْوهرين ، لسان وقلب كما قال 

زهير بن أبي ُسلمى .
     وحني طلب َلقنُي بُن َحّر مولى لقمان منه أن يذبح شاًة ويقدم إليه َأطَيب ما فيها 
وَأخبَث ما فيها ، قّدم إلْيه اللساَن والقلَب . فلما رآه يتَعّجُب من ذلك ، قال له 

لقمان : 
ليس شيٌء أطيَب منهما إذا طابا وال أخبث منهما إذا َخُبثا .

     وجاَء في اإلحياء : كان أبو بكر الصديق ـ رضي اهلل عنه ـ يضع في فمه حجرًا 
مينع نفسه عن الكالم وُيشير إلى لسانه ويقول :

ما  هو  إال  إله  ال  الذي  واهلل   : مسعود  ابن  وقال   . املوارد  أوردني  الذي  هذا       
اللسان  خطر  من   : غيره  وقال   . اللسان  من  السجن  طوِل  إلى  أحوج  شيء  من 
عليه  اهلل  )صلى  الرسول  وقال   . والشفتني  األسنان  بابني  عليه   اهلل  جعل 
وقال   » فَسِلم  سكت  أو  فَغِنم  خيرًا   قال  من  اهلل  رحم   «  : وصحبه(  وآله 
من  السكوت  كان  فضة  من  الكالم  كان  إن   : ـ  السالم  عليه  ـ  احلكيم  سليمان 

ذهب .
وأحسن القائل حيث قال :

     وكم ساكٍت نال املُنى بسكوته  وكم ناطٍق يجني عليه لسانه .

*  *  *  *  *
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املناقشة 

1ـ  متى تصير عادة الكالم بخير أو الصمت محمودة ؟
2ـ  ما معنى قول الرسول )صلى اهلل عليه وآله وصحبه( :

     )املسلم من سِلم الناس من لسانه ويده( ؟
3ـ  ُيعد اإلمام علي ـ عليه السالم ـ سيد البلغاء العرب بعد رســـول اهلل 

     )صلى اهلل عليه وآله وصحبه( في الكالم . فماذا قصد بقوله :
     » ليت لي رقبة كرقبة البعير « ؟

4ـ  بأيَّ صفٍة صار األحنف بن قيس زعيمًا على قبيلته ؟
5ـ  نصح لقمان احلكيم ابنه بحسن الصمت ، فماذا قصد ؟

6ـ  ما تفسيرك للمثل اآلتي :
     » َمن تدّخَل فيما ال يعنيه لقي ما ال يرضيه « ؟

7ـ  يوجد مثل شائع يقول :
     » لسانك حصانك . إن ُصنَته صانك ، وإن ُخنَته خانك « 

     ماذا يعني ؟

التعبير
 

     تتذكر من خالل جتاربك في احلياة ، أو قراءتك ، أو سماعك أقاصيص التــراث 
الشأن . استعن بقول ألسنتهم . خلص ما تعرفه في هذا  أردتهم  مصير أشخاص 

 الشاعر :
َك َعْوراٌت ولِلناِس َألُســـُن ِلساَنك ال تذكر به َعْورَة امرىٍء     فُكلُّ  
وَعْيُنَك إْن َأْبَدْت إَليـَك َمعـايبــًا     َفغْضها وُقْل ياَعنْيُ ِللنـاِس َأْعنُيُ  

*  *  *  *  *
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من الشعر الُعْذرّي )1(
َفِرَح الواشون         

     
       للشاعر : جميل ُبَثيَنة* 

  َلَقـْد َفـِرَح الواشــوَن َأْن َصَرَمـْت َحْبلـي
ـْـِل                                                       ُبَثْينــــُة َأو َأْبــَدْت َلنــــا جـاِنـَب الُبخـ

   َيقــولـــَن َمْهــــاًل ياَجميـــــُل َوإنَّنـــــي 
ـَْن ُبَثيَنــَة ِمــْن َمْهـــــِل                                                        أَلُقِســُم مــا بي عـ

   َأِحْلمـــًا َفَقْبـــَل الَيـــْوِم كـــاَن َأواُنــــــُه
ْمـُع ِمن َعْيني ُبَثْينـَة ِبالُكْحـــــِل                                                       َجرى الدَّ

   كــاِلنـا َبكــى َأْو كــاَد َيْبكـي َصباَبــــًة 
                                                      إلـى ِإْلِفــِه واْسـَتْعَجَلــْت َعْبـــرًة َقْبلـــــي 

   َفَلـْو َتـَرَكــْت َعْقلــي َمعـي مـا َطلْبُتهــا 
                                                      َولكـْن ِطالبيهــا مِلــا فـــاَت ِمــْن َعْقلـــي 

  َفيا َوْيَح َنْفسي َحْسَب َنْفسي الّذي بها 
                                                      َويــا َوْيــَح َأْهلــي ما ُأصــيَب بــِه َأْهلـــي 

فيه  ـ فقيل )غزل عذري(  بني عذرة  ـ  قبيلة  إلى  الشعر نسب  ألوان  العفيف من  الغزل   )1(
صدق وعّفة وطهارة نفس وبعد عن ذكر محاسن املرأة ، واالكتفاء بإعالن ما يعانيه الشاعر 
والعتاب  الوفاء  معاني  حتمل  عذبة  وألفاظ  رقيق  أسلوب  في   ، الشوق  ولوعة  احلب  آالم  من 

واالستعطاف .  
* هو جميل بن عبد اهلل بن َمْعَمٍر العذري ، وكنيته أبو عمر ، صاحب الغزل الرصني العفيف  
من بني عذرة إحدى قبائل قضاعة تقيم في وادي القرى شمالي املدينة باحلجاز  أحب ـ بثينة 
ـ إحدى قريباته ، عرفها صغيرة ثم افترقا حتى صارت شابة ، تبادال احلب الطاهر العفيف لم 
يستطع الوشاة والرقباء أن يرموه بريبة أو خيانة ، وطمح الزواج منها ، وملا منع شكاه أهلها 
وفّر إلى اليمن ، وارحتل أهلها إلى الشام . فرحل إليهم فترصدوه وشكوه إلى عشيرته ، ثم جلأ 

إلى مصر . مرض هناك ومات سنة 82 هـ .
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ًة      َأَجــــّدَي ال َأْلقـــى ُبَثيَنـــــَة َمــــــــرَّ
ْهــِر إاّل خاِئفــًا َأو علــى ِرْجــِل                                                    ِمــَن الدَّ

    َخليلــيَّ فيما ِعْشُتمــا َهــْل َرَأْيُتمـــا 
                                                      َقتيــاًل َبكى ِمـْن ُحــبِّ قاِتِلــِه َقْبلـــي ؟

معاني املفردات 
الواشون : النمامون .
َصَرمت : قطعــــت .
الصبابة : الشـــوق .

اجَلدَّ : احلظ .
الِرْجل : الفزع من فوت الشيء .

حتليل وتعليق 

       يشيُر الشاعر إلى فرحة الواشني لصد حبيبته عنه ، وتأنيبهم له على تعلقه بها ولن 
يثنيه صبر أو تهديد . ثم يصف حالهما عند اللقاء فيبكيان شوقًا ولهفة ، ثم يعود 
ليصف نفسه بفاقد الرشد والصواب ، وقد أوقع أهله في حيرة ، ثم أنه يندب حظه 
فال يرى حبيبته إاّل خائفًا وجاًل ، ويصور مدى اخالصه حلبه فهو قتيل ولكنه قتيل 
يبكي .. والقتيل عدمي احلياة ، لكنه بالغ في تصوير وفائه . فهو يسخر من الوشاة  
ويعيد قصته بأسلوب مؤثر يعبر عن حب عفيف يتسامى فيه عن املتع احلسية ، 
ويصف ما يكابده من لوعة ويأس واحلب العذري يتسامى عما يخدش احلياء بني احملبني 
ويتعفف عن العبث مبحاسن احملبوبة ، وقصص شعراء احلب متشابهة في مضمونها 
إذ يبدأ احلب عند لقاء احلبيبني في املرعى ، أو في أثناء السفر ، أو عند مــــرور
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 الشاعر بديار احلبيبة ، وكان ينتهي في أحيان قليلة بالزواج وهو نادر ، وينتهي 
األمر بني احملبني نهاية حزينة .

بن  قيس   ، بثينة  صاحب  على  فضاًل   ، الغزلي  اللون  هذا  شعراء  أشهر  ومن     
بن  وقيس   ، َعّزة  صاحب  الرحمن  عبد  بن  وكثير   ، ليلى  صاحب  امللوح 
فارتبط   ، محبوبته  على  شعره  منهم  كلُّ  قصر  وقد  لبنى.  صاحب  ذريح 
. وهكذا  ليلى  مجنون   ، بثينة  جميل   : فقالوا   ، به  وُعِرَف  باسمها  اسمه 

    والغزل العذري عكس الغزل الصريح ، فشعراء األخير يتتبعون محاسن املرأة 
ويترصدون النساء ، ويصفون املرأة وصفًا حّسيًا مباشرًا ، ويتحدثون عن مغامراتهم  
معها ، وجند الشاعر يتغزل بنساء كثيرات ، ومنهم عمر بن أبي ربيعة واألحوص 
أما   ، املغنني  األجناس وكثرة  والفراغ واختالط  الثراء  والَعْرجي .كل هذا بسبب 
أصحاب الغزل العفيف فهم أهل البوادي الذين لم يتأثروا باحلياة الالهية ، وفضاًل 

على هذا أثر اإلسالم في تهذيب النفوس .

املناقشة 
1ـ  مِبَْن نّدد الشاعر جميل في قصيدته ، ومن عاتب ؟

2ـ  هل استمع جميل لنصح الوشاة ؟ وملاذا ؟
3ـ  كيف وصف جميل عواطفه املتبادلة عند لقائه بثينة ؟
4ـ  ما املعاناة التي مني بها أهل جميل بسبب حبه لبثينة ؟

سميَّ  وِلَم  ؟  الصريح  احلب  شعر  عن   ، العذري  احلب  شعر  يختلف  ِبَ  5ـ 
      بشعر احلب العذري ؟

*  *  *  *  *
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التعبير 

      ِاختر واحدًا من املوضوعني اآلتيني ، واكتب فيه :
1 ـ الصدق والوفاء في حبك ألسرتك  وشعبك ووطنك العراق .

2 ـ حلل وانقد األبيات التالية التي قالها الشاعر جميل بثينة .
         

         َأُبَثنُي إّنِك َقـْد َمَلكـِت فأْســجحي *
ــِك مــن كـرمٍي واِصـــِل                                                       َوُخــذي ِبَحظِّ

         َفَلـُربَّ عاِرَضــــٍة َعَلْينــــا َوْصـَلهـــــا
                                                      باجِلــــدِّ َتْخِلُطــــُه ِبَقــــْوِل الهـــــاِزِل

ـََأَجْبُتهـــا بالَقــــْوِل َبْعـــَد َتَســتـــّـٍُر          ف
                                                      ُحّبـي ُبَثْيَنـَة َعـْن ِوصــاِلِك شـــاِغلــي

ِبــتَّ َحْبَل ِوصــاِلُكــــم           حـاَوْلَننـي أِلَ
                                                      ِمّني وَلْسـُت ، وإْن َجَهْدَن ، ِبفاعـِــِل

         َوَيُقْلَن : إنََّك َقـْد َرضــيَت ِببــاِطـــٍل
                                                      ِمْنها ، َفَهْل َلَك في اْجِتناِب الباِطــِل 

         ِلُيِزْلَن َعْنِك َهــواَي ُثـــمَّ َيِصْلَننـــــي 
                                                      َوِإذا َهـِويُت َفمــا َهــــواَي ِبزاِئـــــــِل

* أسجحي : أحسني العفو وتلطفي .
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من األدب التركماني 
                                                   ُحُلــم *       

               للشاعرة : نسرين َأربيل )1(
ـ في َمكاٍن َمجهول َأنا 

ـ وَأُكفٌّ ُمشَرَعٌة ِلَسمائِه الَوردّية
ـ مياٌه صاخبٌة تتساَقط 

ـ وأصواُت ُفؤوٍس َتْنَبِعث
ـ ِمْن ِجْسٍر َحجريٍّ قدمي 

ـ َأرى َجمعًا َغفيرًا من الناس 
ـ كأّنُه يوُم الِقياَمة 

ـ َبعضُهم ُسَعداء ... وآخروَن ُتعساء
ـ أيادي البعض حتِمُل الُفؤوس ... وأيادي البعض خالية 

ـ أْحجاٌر َضْخمٌة َتَتساقط 
َة َشْيٌخ َيسَتِنُد إلى اجِلْسِر احلجرّي ... ويبكي  ـ َثمَّ

ـ في الّطَرِف املقابل ... َيتعالى صوٌت مكلوٌم على مدار القلعة 
َظَتها  ـ َأحُدهم مَيَسُّ ِذراعي ... وحَلْ

ـ أشمُّ من ُترابِه الّدم 
ـ ومن َنسيمِه راِئَحة الَوطن 
ـ فأْعِرُف في أيِّ َمكاٍن أنا .

* كتاب )مالمح من الشعر التركماني املعاصر في العراق( / محمد مردان / 1985م.
)1( ولدت الشاعرة نسرين أربيل في مدينة أربيل عام 1934م ، وأبوها عطا رشيد  شاعر 
معروف ، أكملت دراستها في ـ كامبرج ـ وهي تتقن خمس لغات . حتتل مكانة مرموقة بني 
الشواعر والشعراء التركمان مثل عبد اللطيف بندر آوغلو ، وصالح نورس ، ونصرت مردان ، 
والدكتور عبد اخلالق البياتي ، وعز الدين عبدي البياتي ، وهاشم رشا وآق صو . تيل نسرين 
إلى الشعر  احلر في قصائدها ، وتكتب أحيانًا على أوزان )الهجا( ذات املقاطع الصوتية أو 

)حساب األصابع( ، أوزان خاصة بالشعر التركماني . 
صدر لها: ديوان مطبوع عنوانه-حلم البحر- 1969م . لها ِعّدة قصائد نشرت في أعداد مجلة 

اإلخاء )قاردا شلق( التي يصدرها نادي اإلخاء التركماني في بغداد.
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معاني املفردات 

مجهول : غير معروف .
مشرعة : مرفوعة كالشراع .

صاخبة : هائجة .
جمعًا غفيرًا : جمعًا متكاماًل كبيرًا .

َة : هناك للبعيد . َثمَّ
مكلوم : مجروح .

التعليق النقدي 

بالنزعة  قصائدها  تتميز   ، االعتدال  إلى  نسرين  التركمانيُة  الشاعرُة  تيُل       
الرومانسية )اخليال الواسع( ، لذا جاءت موسيقى شعرها هادئة . وهي تنفرد في 
ُحسِن املفردة الشعرية ، وتوظيفها في املكان املناسب لها ، فضاًل على اختيارها 

ملوضوعات لم يطرقها سواها .
التوجس  وسط   ، ولهفة  بشغف  وتنتظره   ، اآلتي  للمستقبل  نسرين  تغني       
واخلوف من املجهول ، والشكوى من الوحدة . وهي تخاطب روح اإلنسان من بني 
أنقاض اجلسر احلجري القدمي ، باحثًة عن نفسها وسط اضطراب أجنحة الطيور 
نفسها  وتنتشل  فتفيُق من حلمها هذا   ، العطشى  تبلل شفاه  التي  املاء  وقطرات 
من بني أصوات الصخور املتساقطة ، والفؤوس احلديدّية الضاربة ، ممزوجة بنشيج 
الشيوخ الباكني ، وصرخات التعساء ، فتعرف أنها في َأحضان الوطن احلزين الذي 

تتمنى له الفرح الدائم .

*  *  *  *  *



��

املناقشة 

الشعراء  من  غيرها  عن  أربيل  نسرين  الشاعرة  قصائد  به  تتميز  الذي  ما  1ـ 
      املعاصرين ؟

يقتلعون  الناس  من  حشدًا  حلمها  في  نسرين  الشاعرة  صورت  كيف  2ـ 
      بفؤوسهم جسرًا حجريًا قدميًا ؟

األسى  صورة  الناظرين  نفوس  في  القدمي  احلجري  اجلسر  هدم  يبعث  هل  3ـ 
      واحلزن أم يبعث الفرح فيهم ؟ علل ذلك .

أو  ، ملتزمة  واقعّية  أو  غنائية  رومانسية  نسرين  الشاعرة  قصائد  هل  4ـ 
      لها شأن آخر تنفرد به ؟

وماذا   ، الغالي  وطنها  لتذكر   ، حلمها  من  نسرين  الشاعرة  َأفاقت  كيف  5ـ 
      تتمنى له ؟

التعبير 

أنشد شاعر تركماني قائاًل :
      آه يــاولــدي  ! 
هـَد        َلْم َأُذِق الشَّ
      فــآه يـاولــدي 

َجَمْعُت َقّشًا ، وبنيُت ُعّشًا
لكنّي َلْم أْشَهد ِصغاري َيطيرون

           فآه . . .  !

عّلق على هذا القول وانقده .
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َوصّيُة اإلمام علّي البِنِه احَلسن )عليهما السالم(

كتبها إليه بـ )حاضرين( عند انصرافه من ِصفنّي )1( :
َأّما َبْعد : 

ِبِذْكِرِه  َقْلبَك  وِعَماَرِة   ، َأْمِرِه  َوُلُزوِم  ـ  ُبَنيَّ  َأْي  ـ  اهلِل  ِبْتَقوى  ُأوِصيَك  َفإنِّي    
َأْنَت ِإْن  ؛  اهلِل  َوَبنْيَ  َبْيَنَك  سبٍب  ِمْن  َأوَثُق  َسَبٍب  َوَأيُّ   ، ِبَحْبِلِه  َواالْعِتَصاِم 

ْرُه  َوَنوِّ  ، ِباْليِقنِي  ِه  َوَقوِّ  ، ِبالّزَهاَدِة  َوَأِمْتُه   ، ِبامْلَْوِعَظِة  َقْلَبك  أْحي   ! به  َأَخْذَت    
ْرُه  ْنَيا ؛ َوَحذِّ ْرُه َفَجاِئَع الدُّ ْرُه ِبالَفَناِء ، َوَبصِّ ِبِذْكِر املَوِت ؛ َوَقرِّ ِباحِلْكَمِة ، َوَذلِّـــْلُه 
ْرُه  َيالي َواأَليَّاِم ؛ َواْعِرْض َعَلْيِه َأْخَباَر املَاِضنَي ، َوَذكِّ ِب اللَّ ْهِر َوُفْحَش َتَقلُّ َصْوَلَة الدَّ

ِلنَي . مِبَا َأَصاَب َمْن كاَن َقْبَلَك ِمَن اأَلوَّ
َوَأْيَن   ، اْنَتَقُلوا  ا  َوَعمَّ  ، َفَعُلوا  ِفيَما  َفاْنظـُْر   ، وآَثاِرِهـْم  ِدَيـاِرِهـْم  ِفي  َوِسـْر    
َوَكَأنََّك  ؛  الُغرَبِة  َداَر  وا  َوَحلُّ  ، ِة  األِحبَّ َعِن  اْنَتَقُلوا  جَتُِدُهم  فِإنََّك   ! َوَنَزُلوا  وا  َحلُّ
؛  ِبُدْنَياَك  آِخَرَتَك  َتِبْع  َواَل   ، َمْثَواَك  .َفَأْصِلْح  كأَحِدِهْم  ِصْرَت  ْقْد  َقِليٍل  َعْن 
َطريٍق  َعْن  َوَأْمِسْك  ؛  ْف  ُتَكلَّ َلْم  ِفيَما  َواخِلَطاَب  َتْعِرُف  اَل  ِفيَما  الَقْوَل  َوَدِع 
ُرُكوِب  ِمْن  َخْيٌر  اَلِل  الضَّ َحْيَرِة  ِعْنَد  اْلَكفَّ  َفإنَّ   ، َضالَلَتُه  ِخْفَت  ِإذا 
َوِلَساِنَك  ِبَيِدَك  املُْنَكَر  وَأْنكــِِر   ، َأْهِلِه  ِمْن  َتُكْن  ِباملَْعُروِف  .َوَأُمْر  اأَلْهَواِل 
اهلل  في  والتَأُخْذَك  َجهاِدِه،  َحقَّ  اهلِل  في  َوَجاِهْد  ِبُجْهِدَك  َفَعَلُه  َمْن  َوَباِيْن 
يِن  الدِّ في  ه  َوَتَفقَّ كان،  حيُث  احلقِّ  إلى  الغمراِت  َوُخِض  الِئم.  لومَة 
! احَلقِّ  ِفي  ُر  َصبُّ التَّ اخُللُق  َوِنْعَم  امَلْكُروه،  على  ْبَر  الصَّ َنْفَسَك  ْد  َوَعوِّ
َها ِإلى ِإلِهَك ، َفِإنََّك ُتْلِجُئَها إلى َكْهٍف َحريٍز ، َوَماِنٍع  ــىْء َنْفَسـَك ِفي ُأُموِرَك ُكلِّ   َوَأجْلِ
َعِزيٍز ، َوَأْخِلْص ِفي املَْسَأَلِة ِلَربَِّك ؛ َفِإنَّ ِبَيِدِه الَعَطاَء واحِلْرَماَن ، وَأْكِثِر ااِلْسِتَخاَرَة ، 
تــي َواَل َتْذَهَبَّ َعْنَك َصْفحًا ، َفِإنَّ َخْيَر الَقْوِل َما َنَفَع ، َواْعَلْم َأنَُّه اَل َخْيَر ِفي  ــْم َوِصيَّ َوَتَفهَّ

ُمُه . ِعْلٍم ال ينفع، َواَل ُيْنَتَفُع ِبِعْلٍم اَل َيحقُّ َتَعلُّ
     َأْي ُبَنيَّ ، إّني مَلّا َرَأْيُتني َقْد َبَلْغُت ِسّنًا ، ورَأْيُتني َأْزداُد َوْهنًا ، باَدْرُت ِبَوصّيتي إَلْيَك

)1( ـ  شرح نهج البالغة : تعليق / د. صبحي الصالح . حتقيق/ الشيخ فارس تبريزيان .
    ـ  شرح نهج البالغة : ابن أبي احلديد .
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وأوَرْدُت ِخصااًل ِمْنها َقْبَل َأْن َيْعَجَل بي َأَجلي من دوَن َأْن ُأفِضَي إَليَك مِبا في َنْفسي . . . . 
ْرُت ُعُمَر َمْن َكاَن َقْبِلي ، َفَقْد َنَظْرُت ِفي َأْعَماِلِهْم       أْي ُبَنيَّ ، ِإني َوِإْن َلْم َأُكْن ُعمِّ
مِبا  َكَأنِّي  َبْل  َكَأَحِدِهْم ؛  ُعْدُت  َحتَّى  آَثاِرِهْم ؛  ِفي  َوِسْرُت  َأخَباِرِهْم ،  ِفي  ْرُت  َوَفكَّ
ِلِهْم ِإلى آِخِرِهْم ؛ َفعَرْفُت َصْفَو َذِلَك ِمْن  اْنَتَهى ِإليَّ ِمْن ُأموِرِهْم ؛ َقْد َعِمْرُت َمَع َأوَّ
ْيُت َلَك َجِميَلُه   َكَدِرِه ، َوَنْفَعُه ِمْن َضَرِرِه ؛ َفاْسَتْخَلْصُت َلك ِمْن ُكلِّ َأمٍر َجِليَلُه  َوَتَوخَّ
ِفيَق ،  َوَصَرْفُت َعْنَك َمْجُهوَلُه ، َوَرَأْيُت َحْيُث َعَناِني ِمْن َأْمرَك َما َيْعني الواِلَد الشَّ
ٍة  ْهِر ، ُذو ِنيَّ َوَأْجَمْعُت َعلْيِه ِمْن َأَدِبَك َأْن َيُكوَن َذِلَك َوَأْنَت ُمْقِبُل الُعْمِر َوُمْقَتَبُل الدَّ
َسِليَمٍة ، َوَنفٍس َصاِفَيٍة ، َوَأْن َأْبَتِدَئَك ِبَتعِليم ِكَتاِب اهلِل َعزَّ وَجلَّ َوَتْأِويِلِه َوَشراِئِع 
اإلْساَلِم َوَأْحَكاِمِه ، َوَحاَلِلِه َوَحَراِمِه ، ال ُأَجاِوُز َذِلَك ِبَك ِإلى َغْيِرِه . ُثمَّ َأْشَفْقُت َأْن 
اُس ِفيِه ِمْن َأْهَواِئِهْم َوآَراِئِهم ، ِمْثَل الَِّذي اْلَتَبَس َعَلْيِهْم   َيْلَتِبَس َعَلْيَك َما اْخَتَلَف النَّ
َفَكاَن ِإْحَكاُم َذِلَك َعَلى َما َكِرْهُت ِمْن َتْنِبيِهَك َلُه َأَحبَّ إَليَّ ِمن ِإْساَلِمَك ِإلى َأْمٍر ال 
آَمُن َعَلْيَك ِفيِه الَهَلَكَة ، َوَرَجْوُت َأْن ُيَوفَِّقَك اهلل ِفيِه ِلُرْشِدَك ، َوَأْن َيْهِدَيَك ِلَقْصِدَك 

ِتي َهِذِه . َفَعِهْدُت إلْيَك َوِصيَّ
معاني املفردات 

حاضرين : اسم بلده في صفني .
صفني : اسم مكان على نهر الفرات في بالد الشام ، قرب دير الزور حدثت   

              فيه معركة بني جيش اخلليفة علي )عليه السالم( وجيش معاوية 
             بن أبي سفيان .

مثواك : مكان مكوثك أو نزولك .
أنكر املنكر : إْنِه عن املنكر .

خض الغمرات : جاهد .
أمسك : َدْع .

كهف حريز : كهف حصني يحفظك .
االستخارة : صالة يطلب فيها من اهلل اإلرشاد .

وهنًا : ضعفًا .
ُأفضي إليك : أخبرك .

أن يلتبس عليك : جتهل وحتتار .
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شرح وحتليل 
     يوصي اإلماُم عليٌّ ـ عليه السالم ـ بوصفه في مقدمة حكماء اإلسالم وفقهاِئِه 
، ابَنُه احلسَن ـ عليه السالم ـ فقوله : » وأي سبب َأوثق من سبٍب بينك وبني اهلل « 

إشارة إلى قوله تعالى :   

)1(          

     ثم أتى بلفظني متقابلني من لطيف الصنعة :»َأحي قلبك ، وَأِمْتُه بالزهـادة «  
واملراد إحياء دواعيه إلى الطاعة ، وإماتة الّشهوات . فهو ينصح ولَده ، بأن يأخذ 
العبرة من األقوام املاضية . ومن احلكمة ، أن يدع املرء اخلوض واجلدَل فيما يجهله 
من األمور . فذلك من عيوب الكثيرين من الناس ، َفمن ُحْسِن إسالمه ، ترُكُه ماال 

َيْعنيه .
     أّما قوله ـ عليه السالم ـ : » وأمِسك عن طريٍق إذا خفت ضاللته « مأخوذ من 
قول الرسول )صلى اهلل عليه وآله  وصحبه( : » َدَع ماُيريُبَك « ثم ينبه ولــَده ، أّنه 

عاش طوياًل ويهمه أن ينصَحُه بتجربته في احلياة .
     ثّم َأّنه يسترسل بكالمه ، فيوصيه أن يأمَر باملعروف وينهى عن املنكر وهما 
واجبان ، وأحد األصول اخلمسة في اإلسالم ، و أن يخوَض الشدائد من أجل اإلسالم  
ويكثر من صالة االستخارة ، ليسأل اهلل تعالى اإلرشاد ، ثم يعلمه أن الِعلَم إذا لم 

ينفع ، فال خير فيه ، وتركه أفضل .
     كتبت هذه الوصّية بعد أن جتاوز اإلمام علي ـ عليه السالم ـ الستني من الُعُمر  
ـ عليه السالم ـ حترزًا من حلـول األجـل وفــوات األوان ، وهو  أوصى بها احلسن 

يحرص بشدة على أن يتفقه بالدين ويحيط تامًا ِبأحكام الشريعة .
       فقـوله : » ال آمـُن عليـك فيـه الهلكـة « توضـح رغبتـه فـي أْن ُيِلـَمّ احلسـُن تامًا 
باألمور األساسية في اإلسالم ، وهذا مما يحبه اإلمام احلكيم ، أفضل من أن يتركه 
مهماًل تتالعب به الشبهة والشكوك ، الّلذان يسببان له الهلكة التي يخاف عليه 

منها .

)1( سورة آل عمران / 103 .
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املناقشة 

1ـ  ما َأول ركن أوصى به اإلمام علي ابنه احلسن )عليهما السالم( ؟
2ـ  كيف ذكر اإلمام علي ـ عليه السالم ـ املاضني في وصيته ؟

3ـ  ما معنى القول : » ودع القوَل فيما ال تعرف « ؟
4ـ  ما االستخارة ؟

5ـ  ِلَم استعجل اإلمام علي ـ عليه السالم ـ الوصيَة ؟
6ـ  جاء في الوصية : » ال آمُن عليَك به الهلكة « ، ماذا يعني ؟

7ـ  قال تعالى : 
)1(           

     كيف أشار اإلمام علي ـ عليه السالم ـ إلى هذا ؟
8 ـ ماذا يقصد بقوله : » أحي قلبك باملوعظة ، وأِمته بالزهادة « ؟

9ـ  إذا جاَدل املرُء فيما يجهله من األمور . فهل هذا عيب فيه ؟ وما احلل ؟

التعبير 

     َجّرب أن تكتب وصّية َتِعُظ فيها أخاك الصغير وترشده إلى كل ما ينفعه في 
حياته .

*  *  *  *  *
)1( سورة آل عمران /103 .
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املَقاَمُة املَوصلّية 
                                                                      

   ِلبديع الّزمان الهمذاني *
ثنا عيسى بُن ِهشام ، قال : ملّا قَفلنا من املَوِصل ، وهَمْمنا باملْنِزل وملَكْت       َحدَّ
ُقراها  بعِض  إلى  احَلشاشُة  بي  َجَرت   ، والّراحلُة  الّرْحُل  ا  منَّ ، وأخَذ  القافَلُة  عَلْينا 
َيْكفي اهلل .  أيَن نحُن من احليلِة ؟ فقال   : فقلُت  الفتح ،  أبو  ومعي اإلسكندرّي 
َودفعنا إلى داٍر قد ماَت صاحُبها وقامْت نوادُبها ، واحتفلْت ِبَقوٍم قد كوى اجَلَزُع 
ت الَفجيَعُة ُجيوَبهم . وِنساٍء َقْد َنشْرَن َشعوَرهّن ، َيضِرْبَن ُصدورهّن   قلوَبهم وشقَّ
وجددن ُعقوَدهّن ، َيْلُطْمَن ُخدوَدهّن . فقال اإلسكندري : لنا في هذا الّسواِد َنْخلة  
وفي هذا الَقطيِع َسْخلة . وَدَخَل الّداَر ينُظُر إلى املّيِت وَقْد ُشّدت ُعصاَبُتُه لُينَقل  
وُحِفَرت   ، ن  لُيكفَّ أثواُبه  وِخيَطْت   ، لُيحَمل  تابوُته  وُهيِّيَء  لُيغَسل  ماُؤُه  َن  وُسخِّ
ا رآُه اإلسكندريُّ أخَذ َحْلَقه ، َفجسَّ ِعْرَقه ، فقال ياَقْوُم اّتقوا  ُحفرُته لُيدَفن ، فلمَّ
ُمه مفتوَح العيَننْيِ   اهلَل ال َتْدِفنوُه فهو حيٌّ ، وإمّنا َعَرْتُه َبهَتٌة ، وعَلْتُه سْكَتٌة ، وأنا ُأَسلِّ
 ، إْبُطه  َبُرَد  ماَت  إذا  ُجَل  الرَّ إنَّ   : ؟فقال  ذلك  لَك  َأْيَن  من   : فقالوا  يوَمنْي   َبْعَد 
وهذا الّرجُل قد مَلْستُه فعلمُت أّنه حّي .  فجعلوا أيديهم في إْبِطه ، فقالوا : األمُر 
املّيِت ، فنَزَع ثياَبه ُثم شدَّ  َأَمر . وقاَم اإلسكندريُّ إلى  على ما َذَكر فاْفعلوا كما 
َدعوُه    : ، وقال  البيَت  له  الزّيَت وأخلى  وألعَقه   ، َتاِئم  العماِئَم ، وعلَّق عليه  له 
اخلبُر  وقد شاَع  عنِدِه  من  ، وخَرَج  جُتيبوه  فال  أنينًا  له  َسِمعُتم  وإن   ، َتْردعوه  وال 
َت قد ُنِشَر ، وأخَذْتنا املبارُّ من ُكلِّ دار ، واْنثالْت علينا الهدايا  وانتَشَر ، بأنَّ امليِّ
من كلِّ جار ، حتى َوَرم كيُسنا ِفّضًة وِتْبرًا ، وامتأل َرْحُلنا َأَقطًا وَتْرًا ، وَجَهْدنا َأْن 
الَوْعُد  واْسَتْنَجَز   ، املضروُب  األَجُل  جَنِْدها حّتى حلَّ  فلْم  الَهَرِب  ُفْرصًة في  َنْنَتِهَز 

اعجابًا  الزمان(  )بديع  لقب  هـ   358 سنة  ولد  ؛  الهمذاني  احلسني  بن  أحمد  الفضل  أبو  هو   *

إاّل على َثالث وخمسني. واملقامة : حكاية  أربعمئة مقامة . لم يعثر  بأدبه . وقد كتب ما يقرب من 
وله   ، األسلوب  ورشاقة  الديباجة  بحسن  تتميز   . ملحة  أو  عبرة  فيها  طريفة  حادثة  تتضمن  قصيرة 
القزوينية   : مقاماته  ومن   . هـ   398 سنة  توفي   . مطبوع  كالهما  شعرية  ومجموعة  رسائل  ديوان 
 . االستجداء  في  احليل  صنوف  من  قصصه  ـ  بطل  ـ  به  يقوم  ماكان  معظمها  ميثل   . واملوصلية 
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منه  رأيُتم  أو  ؟  ِركزًا  الَعليِل  ِلهذا  َسِمْعُتم  هْل   : اإلسكندرّي  فقاَل   ، املْكذوُب 
َت منُذ فارقُته ، فلم يجيء بعُد وقُته  َرْمزًا ؟ فقالوا : ال . فقال : إْن لْم َيكْن صوَّ
ألحتال   عّرفوني  ثّم   ، َموَته  أِمْنُتم   ، صوَته  َسِمْعُتم  إذا  فإّنكم   ، َغٍد  إلى  دعوُه 
غٍد  عن  ذلك  ر  ُتَؤخِّ ال   : فقالوا   ، مزاجه  من  َفَسد  ما  وإصالِح   ، عالِجِه  في 
جاءه  ، اجَلّو  أُفق  في   ، الضّو  َجناُح  وانَتَشر   ، ْبُح  الصُّ َثَغَر  ابتسَم  فلّما  ال   : قال 

بُّ َأْن ُتْشفي الَعليَل ، وَتَدَع الَقاَل   الّرجاُل أفواجًا ، والنِّساُء أْزواجًا . وقالوا : ُنِحِ
والقيل فقال اإلسكندري : ُقوموا بنا إليه ُثمَّ َحَدر الّتماِئُم عن َيِده، وَحلَّ الَعماِئُم 
َعْن َجَسِده، وقال:َأنيموه على وجِهِه فُأنيم ، ثّم قال : َأقيموُه على ِرجَلْيه فُأقيم 
ُهَو   : وقال   ، بفيِه  اإلسكندرّي  َوَطّن   ، راِسَيًا  فَسَقط   ، يَدْيِه  عن  خّلوا   : قال  ثّم 
َيٌد  عنه  ُرِفَعْت  إذا  وصاَر   ، األُكّف  ومَلَكْتُه   ، اخُلّف  فأخَذُه   . ُأحييِه  كيَف  َمّيٌت 
وَقعْت عليه ُأخرى  . ثم َتشاغلوا ِبَتْجهيِز امليت فاْنَسَلْلنا هاربني حتَّى َأَتينا َقريًة 
مَيِْلُكهم  َيَتَحّيُفها . وأْهُلها ُمْغَتّمون ، ال  على َشفيِر واد ، الَسيل ُيطّرفها ، واملاء 
ْيل ، فقال اإلسكندرّي : ياَقوُم أنا َأْكفيكم هذا املاَء  َغْمُض الّليل ، من َخْشَية السَّ
َته ، فأطيعوني وال َتْبرُموا أمرًا دوني فقالوا :  َتُه ، وأرّد عن هذِه الَقريِة َمَضرَّ َوَمَعرَّ
وأتوني   ، َصفراَء  َبَقرًة  املاِء  هذا  مجرى  في  ِاذَبحوا   : فقال  ؟  َأْمُرك  وما 
املاِء  هذا  َعناَن  عنُكم  اهلُل  َيْثِن  َرْكعَتنْي  َخْلفي  وَصّلوا   ، َعْذراَء  بجاريٍة 
َحالل عليُكم  َفَدمي  املاُء  َينَثِن  لْم  فإْن   ، الّصحراِء  هذِه  إلى 

 قالوا : 
ْكعتنْي الرَّ إلى  وقاَم   ، باجلارية  وزّوجوه   ، البقرَة  َفَذَبحوا   . ذلَك  نفعُل     

كوِع   ُيَصّليهما ، وقال : ياقوُم احَفظوا أنفَسكم ، ال يقُع ِمنُكم في الِقيام َكْبٌو أو في الرُّ
جوِد َسْهٌو ، أو في الُقعوِد َلْغٌو ، فَمتى َسَهْونا َخَرج أمُلنا عاطاًل ، وذهَب  َهْفٌو أو في السُّ
كْعِة األولى فاْنَتَصَب  ْكعَتنْي فَمساَفُتهما َطويلة ، وقاَم للرَّ َعمُلنا باِطاًل واْصبروا على الرَّ
َهَجد قْد  أّنه  ظّنوا  حّتى  وَسَجَد   ، الِضْلع  َوجَع  َشَكوا  حّتى   ، اجَلْذِع  انتصاَب 
جدة السَّ إلى  عاد  ثمَّ   ، للُجلوس  َر  َكبَّ حّتى   ، الّرؤوس  لرفع  َيْشَجعوا  ولم   

ما  نعلُم  ال   ، ساِجدين  القوَم  وترْكنا   ، الوادي  فأَخْذنا  إلّي  وأومأ  الثانية   
َصَنع الّدهُر ِبهم ، فأنشأ أبو الفتِح يقول : 

 ال ُيْبِعُد اهلُل ِمْثلـي       وأْيَن ِمْثلي َأْينــــا 
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                             هلِلِ َغْفَلـــــُة َقـــــــــْوٍم      َغَنْمُتها بالُهَوْينـــا 
أْكَتْلُت َخْيرًا َعلْيِهم     وِكْلُت زورًا وَمْينــًا 

                                                          
مقامات بديع الزمان الهمذاني 

معاني املفردات 

احلشاشة : الشوق والرغبة      املباّر : جمع بريرة: هدية طعام وغيره .
جيوبهم : ثيابهم .                  ِركزًا : الصوت اخلفي .

السواد : القرى حول املدينة .   اخلف : واحد من اخلفاف التي تلبس )احلذاء( .
أقط : اللب اجلاف .                   شفير : منت الوادي ، حافة .

َجسَّ : ملس بَيده .                      يتحّيفها : يحيط بها .
دة . تائم : جمع تيمة )تعويذة( .    املعّرة : الشِّ

أخلى : َأفرغ .                            هجد : نام بعمق .
َنشر : بعث حّيًا .                       املني : الكذب .

حتليل وتعليق 
العصر  في  ظهرت   ، العربي  األدِب  في  العريقِة  النثريِة  الفنوِن   من  املقامُة       
العباسي ، شبيهة بالقصة القصيرة واحلكاية الشعبّية ، في عصرنا . ومن سمات 
َجع مع اعتمادها  املقامة أّنها تزج اجلد بالهزل ، بأسلوب لغوي يغلب عليه السَّ
على التضمني الشعري املناسب للموضوع ، واشتهر بهذا الفن أبو الفضل أحمد 
بن احلسني الهمذاني الذي ُلقب باسم بديع الزمان ، وأبو محمد القاسم بن علي 

احلريري البصري.
          تتناول املقامة حادثة تختتم بطرفة أو حكمة ، عقب رواية ، أغلب موضوعاتها 

تخص ـ االستجداء )الُكدية( واالحتيال . 
الفتح  أبو  فيها  ظهر  إذ   ، املوصلّية  املقامة   ، الهمذاني  مقامات  ومن     
على ليحتال  مختلفتني  شخصيتني  تقّمص  رجل  صورة  في  اإلسكندري 
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 الناس ، شخصية الَعّراف واأُلخرى شخصية الواعظ . وقد أوقع نفسه في مأزقني 
املقامة في  الهدف من هذه  لكنه كان يتخلص منها بصعوبة ، وميكن استخالص 
النقد االجتماعي عن طريق األسلوب الساخر واملضحك ، فهي تترجم حالة شريحة 
اجتماعية طفيلية تعيش على سذاجة اآلخرين وجهلهم ، ومن السمات الفنية التي 
تيزت بها هذه املقامة التزامها بالّسَجع ، واستعمال األلفاظ السهلة ، وابتعادها 
التي  الرغم من وجود بعض األلفاظ  الفهم ، على  الغموض ، لتحقيق سرعة  عن 
حتتاج إلى إيضاح مثل )احلشاشة ، تائم ، املبار ، اجلف ، املني ، أقط ، املعّرة ( فضاًل 

على إحلاق املقامة بأبيات شعرية تترجم احلالة التي آلت إليها حوادث املقامة .

املناقشة 
1ـ  من راوي هذه املقامة ، ومن بطلها ؟

2ـ  ِلَم ُسمّيت هذه املقامة )املقامة املوصّلية( ؟
3ـ  ملاذا كان ابو الفتح اإلسكندري يلجأ إلى احليلة ؟

4ـ  ما الّشخصيتان اللتان تقّمصهما أبو الفتح اإلسكندري ؟
5ـ  ماذا قصد أبو الفتح بقوله :

     » لنا في السواد نخلة ، وفي هذا القطيع سخلة « ؟
6ـ  ختم بديع الزمان املقامة بثالثةأبيات على لسان أبي الفتح وضح عالمة 

      هذه األبيات بفحوى املقامة .
؟ منهما  تخّلص  كيف   . مأزقني  في  املقامة  هذه  في  الفتح  أبو  وقع  7ـ 

أوضح   . السخرية  طريق  عن  االجتماعي  النقد  إلى  املقامة  هذه  تهدف  8ـ 
      ذلك .

كان  وكيف   ، الدينية  باألمور  القرية  أهل  جهل  الفتح  أبو  انتهز  كيف  9ـ 
       يتخّلص؟

*  *  *  *  *
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التعبير 
تعالج   ، البغـداديـة(  )املقـامـة   * احلـريري  مقـامـات  مـن  التاليـة  القطعـُة      
قارن   . الهمذاني  مقامة  عاجلتُه  الذي  الكدية  أو  )االستجداء(  نفسه  املوضوع 

بينهما :
» روى احلارث بن َهّمام قال :

ِبُغبار   ُمباٍر  َلُهم  َيْعَلُق  َعراء . ال  ِمَن الشُّ َمْشَيَخٍة  َمَع  ْوراء ،  َنَدْوُت ِبضواحي الزَّ      
فوُس إلى  وال َيْجري  َمَعهم ُمجاٍر في ِمْضمار ، فّلما غاَض َدرُّ  األفكار ، َوَصَبِت النُّ
ِضُر ِإْحضار اجُلْرِد ، َوَقد اْسَتْتَلت ِصبَيًة  ْنا َعجوزًا ُتْقِبُل ِمْن الُبْعِد ، وحُتْ اأَلوكار ، حمَلَ
َأْنَحُف ِمَن املَغاِزل ، وَأْضَعُف ِمَن اجَلواِزل . قاَلْت : َحّيا اهلُل املَعاِرف . وإْن َلْم َيُكنَّ 
َمعاِرف . اْعلموا يا َمآل اآلِمل ، وُثمال األراِمِل ، َأني ِمن َسَرواِت الَقباِئل وُسَرّياِت 
َفَلّما َأْردى الّدهُر اأَلْعضاد ، وَفَجَع باجَلواِرح اأَلْكباد . . . . َنبا  الَعقاِئل . . . . 
ْند ، َوَوَهَنِت  الّناظر ، َوَجفا احلاِجِب ، َوَذَهَب العني ، َوُفِقَدِت الّراحُة ، َوَصَلَد الزَّ

الَيمني . . . . « .

معاني املفردات 
اجلرد : اخليل القصار الّشعر .

اجلوازل : فرخ احلمام .
املعارف : جمع معروف .

ثمال : َمن تعول عليه .
سريات : مفردها سرية : رفيعة الَقْدر .

صلد الزند : كناية عن اخليبة .

احلريري  علي  بن  القاسم  محمد  أبو  هو   . العباسي  العصر  في  أدبية  شخصية  احلريري   *
البصري . ولد في بلدة )املشان( قرب البصرة سنة 446 هـ . وتعلم في البصرة الفقه واحلديث 
واألدب والفرائض )علم تقسيم املواريث( واحلساب . توفي سنة 516 هـ ، له شعر وديوان 
رسائل ، واشتهر مبقاماته . وبطل هذه املقامة )أبو زيد السروجي( تنكر بزي عجوز ، تّدعي 

أنها كانت غنية وجار عليها الزمن . تشكو سوء احلال وكثرة العيال .
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الكادحون في زراعة األرض 
                                                         

للشاعر : جميل ِصدقي الّزهاوي *      
                   إنَّ َمْن َكّدوا َيْزَرعوَن الِبقاعــا

                                                           َأْشَبعوا َغْيَرُهم َوباتوا ِجياعـا
هُر َأْلَف َبيٍت ِلُيْغنــي                     َيْفُقُر الدَّ

                                                           واِحـدًا ِمْن َأْفــراِدِه ِجماعــــــا
ليهـِـم َثِرّيــــًا                    ال َتــرى َبْيــَن َأوَّ

                                                           كاِنـزًا ِلأَلْمـــواِل َأْو َمّناعـــــــا
                   َوِمَن الَعْدِل َأْن َيكوَن ِنتاُج األ

                                                           ْرِض َبنْيَ املُْسَتْثِمريَن ُمشاعــــا
                   إنَّ َبنَي احَلـقِّ احمُلَـْصَحِص والبـا

ْهِر الَقدمي ِنزاعــــا                                                            ِطِل ُمْنُذ الدَّ
                   َأَفـريـٌق َيفـوُز ِبالَعْيــِش َرْغــدًا 

                                                           َوَفريــٌق ُيكاِبــُد اأَلْوجاعـــــا؟
ـا الـّديـُن َوهـَو َأْكــَبـُر هــاٍد                     إمنَّ

                                                           الُيراعي األْلـواَن واأَلْوضاعـــا
                   وِكتـاُب اهلِل الَعظيـُم ُيســاوي 

                                                           َبنَي َمْن كانوا ساَدًة َوُرعاعـــــا

* ولد الشاعر جميل صدقي الزهاوي عام 1863م في بغداد وتوفي سنة 1936م . تقلد ِعّدة 
مناصب . منها مدرس لألدب العربي في جامعة دار الفنون في )استنبول( ، وانتخب عضوًا في 
مجلس املعارف ، يتقن اللغة العربية والفارسية والتركية . تناول في شعره القضايا االجتماعية 
والعلمية التي أثارته . وطرق فنون الشعر كافة له ديوان شعر باسم )الكلم املنظوم( وبحوث 
يحب  األلفاظ  كان سهل   . الزهاوي(  )ديوان جميل صدقي  عنوانه  مطبوع  وديوان   ، نثرية 

التجديد ، جريئًا في ِابداء الرأي .
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 معاني املفردات 

كدوا : تِعبوا وعملوا بجهد كبير .
الدهر : الزمن ، تقول العرب : اكله الدهُر أي مات لطول عمره .
َمّناع : صيغة مبالغة ، مشتقة من مانع : احلاجز بني الناس واخلير .

العيش رغدًا : العيش الهنيء ، السعيد .
حــذفــت  ثــم   ، هــادي  وأصلــه   : هــدى  الفعــل  مــن  فــاعــل  اســم  هاد: 
. وجــوبًا  اجلــر  حــالــة  فــي  عــوض  بنــون  إليهــا  وأشيــر  اليــاء       

التعليق النقدي 
     عرف الزهاوي بشعره االجتماعي ، شأنه بذلك شأن من عاصره من الشعراء 
فيخلط  بالسياسـة  االجتماع  يتصل  ورمبا   ، الكاظمي  احملسن  وعبد  صافي  كالرُّ
الزهاوي بني االثنني ، كما جند ذلك في شعره عن املرأة ، وقد يخص بشعره السياسة 
فقط ، مثلما جند ذلك في قصائده عن االستقالل من حتكم الدولة العثمانية مطلع 

القرن العشرين .
     يتوجه الزهاوي في قصيدته هذه إلى إحدى طبقات املجتمع العراقي الكادحة 
وهم الفالحون الذين يزرعون أرضًا ال ميلكونها ، فيتحدث عن معاناتهم بأساليب 
البليغ والتوكيد . فيمزج بني أسلوبي اخلبر واإلنشاء . فهو  اخلبر ، واالستفهام 
أنهم  خالصتها   ، تنصفهم  التي  احلقائق  بذكر  الزراعيني  الكادحني  هؤالء  يدعم 
فيحتج   . أرماقهم  يسد  يكاد  ال  الذي  القليل  على  منه  ليحصلوا  الغذاء  ينتجون 
)ومن  العدل  إلى  يلجأ  تارة   ، مقنع  بأسلوب   ، االجتماعي  الظلم  هذا  على 
فهو   ، اهلل(  )وكتاب  وقوله  الدين(  )إمنا  بالشريعة  يستعني  وأخرى  العدل( 
يتحدث عن قضية واضحة ، حتقق العدل واملساواة فيستعمل أسلوب التوكيد .

املناقشة 
1 ـ ما أهم أساليب الزهاوي في إخراج هذه القصيدة ؟

2 ـ ُاذكر احلقائق التي استخدمها الزهاوي إلثبات سالمة قضية الفالحني 
      الكادحني .
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3 ـ ما األغراض الشعرية التي تيز بها شعر الزهاوي ؟
4 ـ  استعمل الزهاوي أسلوب االستفهام والتوكيد في قصيدته . حدده .

5 ـ هل كان الزهاوي صريحًا في طرح أفكاره وجريئًا ؟ كيف ؟

التعبير 
     األبيات التالية للشاعر جميل صدقي الزهاوي ، وهي طريق لـ ـ الدنيا ـ على 

لسان شاعر  مجّرب ، ِبَ تتفق معه في النظر إلى الدنيا ، وِبَ تختلف معه ؟

الدنيا 
نيــا كثيــروَن ولكن مـا أصــابــوا َوَصــَف الدُّ
ـــواُب إمّنـا ِعندي فـي َتصويِرهــا الَقــوُل الصَّ
هـــا ليـــس ُيثــــاُب  هــي حســناُء ولـكـن صبُّ
ها ال بـدَّ ِمـْنـُه عــن هــواهـــا ال ُيتــــــاُب  َشــرُّ
ُقْبُحهــا ُيطــرى وأّمــا ُحســـُنها فهو ُيعــــاُب
هـي في العنِي َعجوّز  وهـي في الَقْلِب كعـــاُب
إَنهـــا َشــْمطـاُء فـي نظرِتها َيْزهــو  الشـباُب
حلُوهــا فــي الفِم عنــد البـذِل باملرِّ  ُيشــــاُب
هَد ِمْن فيها فَأْغراني الّشــراُب قد َسَقْتني الشَّ
ــالُب وطلبـُت الوصـَل ِمْلحاحــًا فأعيانــي الطِّ
قــد َطَلْبـُت املــاَء أعــدو وإذا املـــاُء ســـــراُب
َذَهـــَب املــاُء وفي الَقلـــِب إلى املــاِء ِلهــــاُب
أْعرَضــْت ُدنياَي َعني مــا على الدنيا ِعتـــاُب

ــْدَق عـــــاُب  وكــأنَّ احلـــبَّ ذنـٌب وكــأّن الصِّ
ـيَب لــي منهـــا على ذنبي ِعقـــاُب وكأنَّ الشَّ

َصّبها : املتيم بحبها .    شمطاء : قبيحة .           أعياني : أتعبني .
ُيطري : ميدح .                 فيها : فمها .               َأعرضت : صّدت .
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من األدب السومري :
مناظرة الّراعي والفاّلح *

يحاول إله الشمس )آتو( اقناع ُأختِه اآللهة ـ أنانا ـ بالزواج من الراعي )دّموزي( 
قائاًل : 

ـ َأخوها البطل آتو احملارب .
ـ قال ألنانا الطاهرة .

ـ ياُأختاه دعي الراعي يتزوجك .
ـ ِلَم اإلعراض عنه ، ياأنانا العذراء ؟

ـ إّن ُزبَدُه طّيٌب لذيذ . ولبنه حلُو املذاق .
ـ وأيُّ شيٍء َمّستُه يد الراعي صاَر زاهيًا .

ـ ياأنانا دعي الراعي ـ دمّوزي ـ يتزوجك .
ـ أنِت ياَمن تتحلَّني باجلواهر ، عالَم عزوَفِك ؟

ـ َستشاركينه في أكِل زبدِه الطّيب .
ـ فيا حامية املُلك ِلَم أنِت غير راضية ؟
   فتجيُبُه ـ أنانا ـ إلهة احلب واجلمال :

ـ أنا لن أتزوج من الراعي ـ دموزي ـ 
ـ وثيابه اخلشنة لن أقبل .

ـ وبصوفه اخلشن لم أقبل .
ـ لن آخذ ، أنا العذراء ، إاّل الفاّلح ،زوجًا لي .

- الفالح الذي يزرع من احَلبِّ انواعًا .

* هذه املناظرة من التأليف األدبي السومري . تدور حول اآللهة )أنانا( أو  ـ عشتار ـ وعشاقها  
وفي مقدمتهم )دّموزي(  ـ توز ـ الراعي ، مدونة على أربعة ألواح طينية تضم أكثر من 150 
سطرًا على نحو حوار يعود تاريخها إلى النصف األول من األلف الثاني قبل امليالد . ضمت 
املناظرة قسمني . األول يتناول حوارًا بني إله الشمس ـ آتو ـ وأخته اإللهة عشتار )أنانا( التي 
هامت بحب الفالح )آنكيـ  أمدو( . أما الثاني فيمثل حوارًا نشأ بني الراعي )دموزي( والفالح 

)آنكي ـ أمدو( .
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  فيقول لها آتو :
ـ أّيتها امللكة اجلليلة . نبات الكتان الناضر .

ـ ياأنانا . نبات الكتان الناضر .
ـ واحلنطة النضرة في أخاديد احلقول .

ـ ُأختاه : ياَمن )َشبعت( من األشجار العالية .
ـ أيتها امللكة اجلليلة : ياَمن )شبَعت( من األشجار العالية .

ـ إنني سأحُرث لِك األرَض ، وأجِلُب لِك النبات .
ـ ُأختاه : سأجِلُب لِك نبات الكتان .

   ترّد عليه ـ أنانا ـ :
ـ أخي ، وبعد أن جتلب لي نبات الكتان .

ـ َمن الذي سيمشطُه لي ؟ َمن الذي سيمشطه لي ؟
ـ ذلك الكتان من الذي سيمشطه لي ؟

   آتو يقول :
ـ ُأختاه سأجلُبُه لِك ممشوطًا .

ـ ياأنانا : إني سأجلبُه لِك ممشوطًا .
   أنانا : 

ـ أخي : وبعد أن جتلبه لي ممشوطًا .
ـ من الذي سيغز له لي ؟ من الذي سيغزله لي ؟

ـ ذلك الكتان من الذي سيغزله لي ؟
  آتو : 

ـ أختاه : إني سأجلبُه لِك مغزواًل .
ـ ياأنانا : إني سأجلبُه لِك مغزواًل .

  أنانا :
ـ أخي : وبعد أن جتلبه لي مغزواًل .

ـ من الذي سيبرمه لي ؟ من الذي سيبرمه لي ؟
   ويستمر احلوار عن اللف واحلياكة والصبغ واالفتراش . لكن ـ أنانا ـ تعاند . 

   فينبري الراعي قائاًل :  
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الفــالح عنده أكثـر منــــــي       ما الـذي عنـَدُه أكـثَر ِمّنــي ؟  
إذا أعطاني دقيقُه األســــوَد       فسـأعطيـه نعجتـي الســوداء  
وإذا أعطاني دقيقُه األبيـض       فسـأعطيـه نعجتـي البيضــاء  
ِتـــــِه       فأسـقيــِه لبنـــي الدســــــم . وإذا سقاني َصْفـوَة ِجعَّ  
َتُه املعّتقـــــة       فأسـقيــِه  لبنــي الشـــنيــن . وإذا سقاني ِجعَّ  
وإذا أعطاني خبــزُه اجلّيــــد       فسأعطيـِه  ُجبنـَي املعسول .  
الفاّلح عندُه أكثـَر منــــــــي       مـا اّلـذي عنـدُه أكثَر ِمنــي ؟  

تعِدُل ـ أنانا ـ عن رأيها وتقبل الزواج منه . . . لكن الفاّلح ـ آنكي ـ  أمدو ـ املسالم 
الطيب يقول :

ـ أّيها الراعي . . تريُدني أن أكوَن ضّدك . أكون عدوك فعالم أسعى للخصومة ؟
ـ دع َغَنَمك تأكُل العشَب الذي ينمو على شاطىء النهر .

ـ وفي أرضي املزروعة . دع غنمك تسرح .
ـ وفي حقول )ارك( اخلضراء دْعها ترعى الِغّلة .

ـ وَدع أجداَءك وحمالنَك تشرُب املاَء من جدولي )أوذن( .
   فيطلب )دموزي( املصاحلة والصداقة ويقول :

ـ أما فيما يخصني . أنا الراعي ، وفي حفل زواجي.
ـ عساك تكون أّيها الفالح من بني أصدقائي وخاّلني. 
ـ أّيها الفالح ـ آنكي ـ أمدو ـ عساَك أن تكون صديقًا .

ـ لعلك تكون ِخاّلً لي أّيها الفالح .
ـ إلى ُعرسي أنا الراعي .

ـ ال بد أن تأتي ياصديقي الفاّلح .
  فيجيبه الفالح ـ اخلاسر ـ :

ـ سأقّدم لك حنطًة ، سأعطيَك فواًل .
ـ سأجِلُب لَك عدسًا .

ـ وأنِت أّيتها العذراء . . مما أردِت . أيتها العذراء )أنانا( سُأقدم لك . . 
ـ أّيتها العذراء )أنانا( سأقدم لك  . . . . 
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معاني املفردات 
تضاهي : تساوي.                           اخلصومة : العداوة .

عزوفك : رفضك . اعراضك .         دع : اترك .
نسترسل : تواصل .                         اجداءك : ماعز ، أجداء : جمع جدي. 

الناضر : اجلميل .                            حمالنك : خرفانك .
أخاديد : فجوات .                           خاّلً : حبيبًا .

دقيقه : طحينه  .                             اجلّعة : نوع من شراب النبيذ .

التحليل والتعليق 
هابيل  قصة  موضوع  تضاهي   ، واملضمون  الفكرة  حيُث  من  األسطورة  هذِه       
وقابيل التوراتية مع فارق أساس واحد هو أن أسطورتنا السومرية ال تنتهي بخاتة 
وأخيها  واجلمال  احلب  إلهة  ـ  أنانا  ـ  اآللهة  بني  سجااًل  يدور  فاحلوار   ، مأساوية 
أنها  ـ غير  ـ دموزي  الراعي  بالزواج من  اقناعها  الذي يحاول  ـ  آتو  ـ  الشمس  إله 
الذي  امدو(  ـ  )آنكي  بالفالح  تعّلق  قد  قلبها  ألن   ، الزواج  رفض  على  تصمم 
املزيد  ـ  آتو  ـ  فيبذل   ، واحملاريث  والسدود  القنوات  رجل  ـ  باحلبوب  املخازن  ميأل 
أنانا  ـ  فتصر   . خلطبتها  تقّدم  وقد   ، زوجًا  الراعي  بقبول  أخته  القناع  اجلهد  من 
بالهوان  ويحس  األمل  ويفقد  يبتئس  الراعي  جعل  الذي  األمر   . ِعنادها  على  ـ 
الفالح  غرميه  على  ومزاياه  محاسنه  فيذكر  أبّية  ونفس  بحماسة  فيرد   . واخليبة 
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أن  العطاء . وأن أكرم االثنني هو األفضل وبعد  بالقدرة على  التنافس  إلى  ويلجأ 
تراجع ـ أنانا ـ نفسها ، وترى محاسن الراعي وأنه املضحي املتفاني والسخي من 

أجلها ، تعدل عن رأيها وتقبل الزواج منه فيمتلىء ِغبطًة وسرورًا . 
   لكن الفالح )آنكي ـ امدو( صاحب القلب الطيب أراد أن يجعل من األزمة عبرة 
ويكسب  الظالم  يطرد  نورًا  ووهجها  النار  لهيب  من  ويجعل   ، وحكمة  وحلمًا 
صداقة الراعي ، وينشد السالم والوئام ، ويركن إلى التسامح ويفتح صدره رحبًا ، 
وسمح لقطعان الراعي أن تسرح إن شاءت في أرضه وترح. فيهدأ الراعي ويطلب 
صداقته ويدعوه إلى حضور زفافه . وهكذا نرى أن الفالح ـ آنكي ـ عّبر عن حسن 
قام  حيث   ، العراقيون  عليها  تعود  التي  املسامحة  جانب  وهي   ، وصفائها  نيته 

بتقدمي الهدايا للعروسني لينشر احلب والسالم .

املناقشة 
1 ـ َمن ـ أنانا ـ ؟ ومن هو آتو ؟

2 ـ من خالل احلوار ، أيُّهما أكثر خدمة أو نفعًا للناس ، الراعي أم الفاّلح ؟
3 ـ هل تستنتج من املناظرة أن هناَك خاسرًا ورابحًا ؟

ه  ودَّ وتكسب   ، بفوزه  الراعي  تهنىء  هل   ، الفالح  مكان  كنت  لو  ـ   4
      وصداقته ، وتقدم له هدّية ، أم تخاصُمُه  وتكيد له ؟

الذي  واإلخاء  والتسامح  الوئام  على  تعودوا  قد  العراقيني  أن  صحيح  هل  ـ   5
     يدلُّ على الكرم واحللم وسمو األخالق أو العكس ؟

أي على   » لنفسك  حتب  ما  لغيرك  حب   «  : الشريف  احلديث  في  جاء  ـ   6
      موقف من املناظرة ينطبق هذا القول ؟

7 ـ جاء في قوله تعالى :
     »إنَّ أكَرَمُكم عنَد اهلِل أتقاكم« )1(. أي موقف من مواقف الغرميني ينطبق عليه 

هذا القول ، وركن إليه ؟
التعبير :

والطبيب  . كاملدرس  متقابلتني  مهنتني  مناظرة بني صاحبي  أو  ُاكتب حوارًا        
وغيرهما .

)1( احلجرات/ 13
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من آداب الّصحابة 
                                                          

ُة ُعَمر للَخليَفِة من َبْعِده *   َوِصيَّ
      َأْوصى ُعَمُر بُن اخَلّطاب ـ رضي اهلل عنه ـ اخَلليَفَة من بعدِه َفقال :

 ، َخْيرًا  األّولني  باملُهاجرين  وُأوصيَك   ، لُه  َشريَك  ال  اهلِل  بَتقوى  َأوصيَك 
ُمحِسِنهم  من  فأْقَبْل   ، َخْيرًا  باألنصاِر  وُأوصيَك   ، سابقَتهم  لهم  َتعرَف  َأْن 
وُجباُة  الَعدوِّ  ِردُء  فإّنهم  َخْيرًا  األمصاِر  بأهِل  وُأوصيَك   ، ُمسيِئهم  عن  وجَتاوْز 
فإّنهم  خْيرًا  الباديِة  بأْهِل  وُأوصيَك   ، ِمْنهم  َفْضٍل  َعْن  إال  فيأهم  الحَتِمْل  الَفْيِء  
على َفَتُردُّ  أْغنياِئهم  أْمواِل  َحواِشَي  من  تْأُخَذ  َأْن  اإلسالِم  وماّدُة  الَعرِب  أْصُل 

َفْوَق  ُتكلِّفهم  وال  َوراِئهم  من  ُتقاِتَل  أن  َخْيرًا  ّمِة  الذِّ بَأهِل  وأوصيَك   ، فقراِئهم    
طاقِتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنني َطْوعًا أو عن يٍد وُهم صاِغرون وُأصيَك بتقوى 
اهلل وِشدِة احلذر ِمنُه ومخافِة َمْقِته أن َيّطِلَع ِمنَك على ريبٍة وأوصيَك أن َتخشى اهلَل 
في الناس وتخشى الناَس في اهلل ، وأوصيَك بالَعْدل في الّرعيِة والّتفرغ حِلواِئجهم 
وُثغوِرهم وال تؤثْر غنيَّهم على فقيرهم ، فإنَّ ذلك بإذِن اهلل سالمٌة ِلقلِبك وحطٌّ 
ِلوزِرك وخيٌر في عاقبِة أمِرك ، حّتى ُتْفضي من ذلك إلى َمن يعِرُف سريرَتك ويحول 
َك أن تشَتدَّ في أمر اهلل وفي حدوِده ومعاصيه على َقريب  بينك وبني قلِبك . وآمرُّ
الناِس وَبعيِدهم ، ثم ال تأخُذَك في أحد رأفًة حّتى تنَتهك منُه ما انتَهَك من ِحَرِم 
اهلل . واْجَعِل الّناَس ِعنَدَك َسواء ال ُتبالي على من وَجَب احلقُّ ، ثم ال تأخْذك في اهلل 
لومُة الِئم . وإّياَك واإلثرَة واحملاباَة فيما واّلك اهلل مما أفاَء اهلل على املؤمنني ، فتجوَر 
من  مبنزلٍة  اْصَبْحت  وقد   ، اهلُل عليَك  َعُه  قد وسَّ ما  نفَسك من ذلك  وحَترَم  وَتْظلَم 
ِمنازِل الّدنيا واآلخرِة ، فان اقتَرْفت ِلُدنياك َعداًل وِعّفًة عما َبَسط اهلل لك اقترفت 
به إميانًا وِرضوانًا ، وإن غلَبك الهوى اقترْفَت به ُسْخَط اهلل . وأوصيك أن ال ُتْرِخْص 

لنفسك وال ِلغيِرك في ُظْلم أهِل الّذمِة .
والــّدار اهلِل  وجــَه  بــذلــك  فاْبتـْغ  وَنصحُتـَك  وحضضُتـك  أْوصيتـك  وقـد     

َ اآلخرَة . واخَتْرت من داللِتك ما كنُت دااًل عليِه َنْفسي وَولدي ، فإن َعَمْلَت بالذي 
َوَعظُتك وانتهيَت إلى الذي أمرُتك أخذَت بِه َنصيبًا وافرًا وَحظًا وافيًا ، وإْن لم 

* كتاب ـ البيان والتبيني ـ ألبي عثمان اجلاحظ .
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عنك  به  اهلُل  َيرضي  الذي  عند  األموِر  َمعاِظَم  تنِزْل  ولم  َيُهّمَك  ولم  ذلك  تقبْل 
كلِّ  ورأُس   ، مشتركٌة  األهواَء  ألن   ، َمْدخواًل  فيه  ورأيك  انِتقاصًا  بك  ذلك  َيكْن 
قبَلك  السالفَة  القروَن  أضلَّ  وقد   ، َهَلَكٍة  كلِّ  إلى  داٍع  وهو   ، إبليُس  خطيئة 
إلى  الداعي  اهلل  عدّو  ُمواالَة  امرىٍء  َحّظ  يكوَن  أن  الَثمن  وَلبئَس   ، الناَر  فأّوَرَدُهم 
أْنِشْدك   . ِلنْفِسك  واِعظًا  وُكْن  الَغَمراِت  إليِه  وُخْض  احلقَّ  اركِب  ثم   . معاصيه 
صغيَرُهم  َوَرَحْمَت   ، كبيَرهم  فأْجللَت  املسلمني  جماعِة  على  َترّحمت  ملا  اهلَل 
َفُتغِضْبهم  ِبالَفيِء  َعَلْيِهم  َتستأِثر  وال   ، َفيِذّلوا  َتضِرْبهم  وال   ، عامِلَهم  ووقَّْرَت 
فتقطع  الُبعوِث  في  رهم  جتمِّ وال   ، فتفقَرهم  َمحلِّها  ِعنَد  عطاياُهم  حُتِرْمهم  وال 
فيأكَل  باَبك دوَنهم  تْغِلق  ، وال  ِمنهم  األغنياِء  بني  دولًة  املاَل  ، وال جتعِل  َنْسلهم 
. السالم  عليك  وَأْقرُأ  علْيَك  اهلَل  وُأْشِهُد   ، ِإّياك  تي  َوصيَّ هذه   . قويُّهم ضعيَفهم 

معاني املفردات 
الوصّيـــة: اجلمع : وصايا . من اإليصاء ، ما يوصي به امليت أو احلي . يقال : 

                وصايا اهلل ، ما ألزم به عباده .
من  هاجر  من  هنا حول  وهي   . بالده  غير  إلى  رحل  من   : املهاجر  املهاجرون: 
                   مكة إلى املدينة في عهد الرسول )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( .

سابقـــة: ماضية .
منهم  نصر  من  واخلزرج  األوس   ، )يثرب(  املدينة  في  قبيلتان  هم  األنصـــار: 

              الرسول )صّلى اهلل عليه وآله وصحبه( في الدعوة .
األمصــار : مفرده : مصر : مدينة . واملصران : الكوفة والبصرة .

ردء : الناصر ، العون .
جبـــــاة : جامعو الضرائب )اخلراج( .

الَفــــيُء : الغنيمة ، اخلراج . جمعه أفياء وُفيوء .
أهل الذمة: أهل الكتاب من غير املسلمني .

*  *  *  *  *
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الوزر : جمعه أوزار : اإلثم ، الثقل .
اإلثرة : االختيار : يخص املرء نفسه بأحسن األشياء دون غيره .  )األنانية( : 

           حب النفس املفرط .
احملاباة: » العطاء بال جزاء ، يحابي : ميالي .

الشرح والتحليل 
      عمـُر بُن اخَلّطـاب ـ رضي اهلل عنه ـ من كبار َصحابِة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
َعظيمُة  ة  الَوصيَّ أنَّ  يعني  وهذا   ، باخلالفِة  بعَده  يأتي  من  يوصي   ، وآله وصحبه( 
َعْبَر  جهة  ُموَّ ِإنها   . رجٍل ألوالِدِه  من   ، إعتيادية  ة  َوصيَّ كأّية  ليست  وهي  الشأن  
اخلليفِة إلى املُسلمنَي كاّفة ، الذيَن َسيبحثون فيها َعْن مدى اهتمام ـ عمر )رضي 

اهلل عنه( مبنازِلهم في اإلسالم ، وأدوارهم في صعوده .
     وإذا َقَرأنا ما َحّدَدُه في وصّيته هذه ، وَرأينا ِدّقَة الّتوازن الذي أكّدُه بنَي ِفئات 

املسلمني ، وَعوامِّ الّناس ، وما يجُب َأن يّتِصَف به خليفُة املسلمني .
      َفُنالحظ الّتواُزَن احلكيَم في الوصّية هذِه ، بني املهاجرين واألنصار ، لينُظَر من 
َأهِل األمصار ، وعرب البادية ، وَأهل الذّمة . وكل ذلك   ُثمَّ ، إلى وجوب رعايِة 
ُغ الَوصّية   َيصَحُب في وصيِتِه خيرًا بهؤالِء جميعًا بأسباب بليغٍة ، وموضوعّيٍة ُتَسوِّ

وجتَعلها َمفهومًة ِمَن اخلليفِة القاِدم ، وُملِزمًة َلُه .
      وعلى النَّهج َنفِسه يأتي عمُر ـ رضي اهلل عنه ـ في الوصّية على الِقَيِم اإلسالمّيِة  
التي يجُب على اخلليفِة القاِدم رعايتها ، مثل العْدل ، والّتشّدد في احملافظِة على 

ق بني الّرعّية ، أو َيظِلمهم . حدوِد اهلل ، وأن ال ُيفرِّ
َر وصّيَتُه خيرًا  ُيْلِفُت الّنَظَر ، هو أنَّ عمر )رضي اهلل عنه( كرَّ      إنَّ األمَر اّلذي 
مة ، وهم من أْهل الكتاب غير املسلمني ، وقد تّيزت الوصّية بالوضوح ،  ِبأهِل الذِّ
ُج َأَحٌد ما ِبَسبٍب ما ، وَيَتراخى في أمور املسلمني   والّصراحِة املقصودين لَئاّل َيَتَحجَّ

َفَتْضَعُف َدْوَلُتهم .

*  *  *  *  *
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املناقشة 

من  استّلها  التي  عنه(  اهلل  )رضي  اخلطاب  بن  عمر  وصايا  عن  حتّدث  1ـ 
      القرآن الكرمي .

اخلليفة  عنه(  اهلل  )رضي  عمر  بهم  أوصى  الذين  املسلمني  فئات  د  عدِّ 2ـ 
      من بعده .

3ـ  حتّدَث عمر )رضي اهلل عنه( بعبارٍة مناظرٍة ملا جاء في القرآن الكرمي : 
     

بسبيل  يلتزم  لم  هو  إْن   ، القاِدَم  اخلليفَة  عنه(  اهلل  )رضي  عمر  حّذر  ِبَ  4ـ 
      اهلل تعالى ؟

5ـ  ِلَم تّيزت الوصّية بالّصراحِة والوضوح ؟
وصيته في  عنه(  اهلل  )رضي  عمر  أّكَدُه  الذي  احلكيم  التوازن  أوجه  ما  6ـ 

     بني األنصار واملهاجرين وأهل األمصار وعرب البادية وأهل الذمة ؟
7ـ كيف أنصف عمر )رضي اهلل عنه( أهل الكتاب من غير املسلمني ؟

التعبير 
حّلل ما جاَء في وصية عمر )رضي اهلل عنه( وعّلق عليه :

ورحمَت   ، كبيَرهم  فأْجَلْلَت   ، املسلمني  جماعِة  على  ترّحمت  ملّا  اهلَل  أنِشْدَك   «
بالَفيء  عليهم  تْستأِثر  وال   ، فيِذّلوا  تضِرْبهم  وال   ، عامِلُهم  َوَوّقرَت   ، صغيَرهم 
ِرْمهم َعطاياهم عند محّلها فتفرقهم ، وال جتّمرهم في الُبعوِث  َفُتغِضْبهم ، وال حَتْ
باَبك دوَنهم  تغِلق  ِمْنهم ، وال  املاَل دولًة بني األغنياِء  فتقطع نسلهم ، وال جتعل 

فيأُكَل َقويُّهم ضعيَفهم « .

)1( سورة املائدة /45.

( 1 )
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الَقلُب كالَقطاة 
                                                       

ح *    للشاعر : َقيس بن املُلوَّ
                َكـَأنَّ الَقْلـب ليلـَة قيـَل ُيْغــدى 

                                                       ِبَليلــى العامــريَّـِة أو ُيـــــــراُح
هــا َشـــَرٌك َفبـاَتـــْت                 َقطــاٌة َعـزَّ

                                                       جُتـاِذبـُـُه َوَقــْد َعـِلــَق اجَلنــــاُح
                َلها َفـْرخــاِن َقــْد ُتـِركـا ِبَوْكــٍر

يــــاُح ُقُه الرِّ                                                        وباُب الَوْكِر َتْصفِّ
                إذا َسِمعـا ُهبوَب الــّريـِح َنّصـا

                                                       َوَقـْد َأْودى ِبـِه الَقــَدُر املُتــــاُح
                فال في الّلْيـِل ناَلـْت مـا ُتَرّجـى 

ْبِح كاَن َلها َبــراُح                                                        وال في الصُّ

معاني املفردات 

شـرك : جمعه شُرك ، وأشراك : حبائل الصيد ، الفخ .
وكـــر : عش .

هبوب : مصدر َهّب : الثوران ، الهيجان .
أودى    : َأهلك .

َبــراح : زوال ، مغادرة .

* هو قيس بن امللوح العامري ، من أهل جند ، شاعر الغزل العذري في العصر األموي . عشق 
ليلى العامرية ، ورفض أهلها أن يزوجوها به ، فهام على وجهه ، يتغنى بحبه العذري واشتهر 

بـ )مجنون ليلى ( ، توفي سنة 688م .
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التحليل والتعليق 

     يعمُد الشاعُر ابن امللوح في هذه املقطوعة الشعرية ، بعد فراق حبيبته إلى لون 
من املماثلة بني حالته وحالة القطاة التي وقعت في شرك الصياد وهذا التشبيه له 
وجناحيها  جسمها  وحركة  األسيرة  فالقطاة   . سمعي  وآخر  مرئّي  ُبعٌد   . ُبعدان 

يشبهان ، حركة قلبه وخفقاته .
    املقارنة واضحة تامًا ، فخبر رحيل حبيبة الشاعر ، يقابله شبكة الصّياد التي 
أسرت القطاة . أما القلب فيقابله القطاة نفسها ، أما خفقان قلبه  فيقابله حركة 

جناح القطاة األسيرة .
     لم يكتف الشاعر بهذا املوقف ، إمنا ذهب إلى أكثر من ذلك ، فجعل من القطاة 
من  املقسوم  ومعها  تعود  أن  أمل  على   ، ينتظران  تركتهما  صغيرين  لفرخني  ُأّمًا 
الطعام . هكذا صور حالة التداعي الذي هو فيها . فالقطاة والفرخان باتوا مهدّدين 
باملوت . هي في شبكة الصياد اللعينة التي ال تستطيع مغادرتها حتى في الصباح  
التشبيهية  الصورة  ، هذه  الريح  به  تعصف  الذي  ُعشهما  في  والفرخان خانَسنْي 
تثل احلالة النفسية التعيسة التي يعيشها الشاعر . فما دامت القطاة ال تستطيع 
االفالت ، يستحيل عليها التواصل مع أفراخها ، هو أيضًا ال أمل له في التواصل 

مع ليلى العامرية .
الشاعر  التشاؤم واليأس ، ليل  الشاعـر تعكـس حالة  التـي رسمهـا      فالصـورة 
الذي فجع فيه يخبر رحيل احلبيبة ،  وليل القطاة األسيرة . فإْن كان الليل مدعاة 
الشاعر  القطاة وموت  يعني موت  فهو   . وأمّر  أدهى  الصباح  فمجيء   ، لألحزان 

بالوقت نفسه .

*  *  *  *  *
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املناقشة 
1ـ  شبه الشاعر ابن امللوح قلبه بالقطاة التي وقعت في شبكة الّصياد 

      ِبَ شّبه حبيبته ؟
2ـ  أحزن الشاِعر خبُرٌ عن حبيبته . . ما هو ؟

بالقطاة النفسية  حالته  ربط  ،ملا  الشاعر  رسمها  التي  اللوحة  ما  3ـ 
       األسيرة ؟

4ـ  أّيهما أثقل وطأة على الشاعر الليل أم النهار ؟
5ـ  هل ُتعّد هذه القصيدة من الغزل العذري أو الغزل الصريح ؟

تنتهي  التي  الكلمات  في  رأيك  ما   . واحلسرة  األلم  عن  تعّبر  ـ  آه  ـ  الكلمة  6ـ 
      بها قافية القصيدة )يراح ، اجلناح ، الرياح ، املتاح ، براح( ؟

التعبير 
     باستطاعتك َأْن تختار موضوعًا مما يأتي وتكتب فيه عن ظاهرة الفراق :

1ـ  فراق االنسان ُأسرته .
2ـ  فراقه وطنه . 

3ـ  فراقه أصدقائه .
4ـ  فراقه قريته أو مدينته .

5ـ فراقه مدرسته .

*  *  *  *  *
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قصائد للطفولة )1( 
البيت واملوكب اخلفي 

                                                                    
  للشاعر الهندي : طاغور *
الَغضة بهذا  لّوَن ثوبَك الصغير وغطى أطراَفَك  إيه يا طفلي ، ُترى َمن الذي      

الّنفاض الصغير األرجواني ؟
     لقد خرْجَت صباحًا إلى فناء الدار ِلتلعَب فوقْعَت وتعْثرَت وأنَت تر  كُض ُترى 

من الذي صبَغ ثوبك الصغير ياطفلي ؟
َك تبتسُم لك  ُأمَّ     ما الذي يحمُلَك على الضحِك يابرعم حياتي الصغير ؟ إنَّ 
وهي واقفٌة في العتبِة ، إّنها تصفُق لَك ، فتهزج أساورها ، وترقص أنَت وفي يدَك 

قضيٌب من شجِر املامبو ، كأنَك راٍع صغير .
ما الذي يضحُكَك يابرعم حياتي الصغير ؟

     إيه أيُّها الشحاُذ ، ماذا تستجدي من ُأمِّك وذراعاَك تتعلقاِن بعنِقها ؟
ثمرة  أقطف  الفضاِء كما  الكون من  لَك  أقطَف  أن  تودُّ  القلُب اجلشع ، هل  ا  أيهُّ

ألضعه في راحِتَك الصغيرة املوردة ؟
ا الشحاُذ ، ماذا تستجدي ؟ إيه أيهُّ

إّن النسيَم يحمُل ، في جذٍل ، وسوسَة خلخالك .
والشمس ُترامق زينتَك وهي تبتسُم .

     إنَّ السماَء حتنو عليَك ، ساهرًة ، حنَي تغفو بنَي ذراعي ُأمَك ويقدم الصبــــاح ، 
منسرق اخُلطا ، إلى سريرَك ليلثم عينيك .

ويحمل النسيَم ، في جذٍل ، وسوسَة خلخالك .
إّن اجلنيَة ملهمة األحالِم قادمٌة إليك ، وهي ترفرُف عبَر الغروِب ، في السماء .

)1( روائع طاغور في الشعر واملسرح / مجموعة شعرية .
العاملي  أعالم األدب  ـ 1941م( شاعر هندي حكيم ،من  * طاغور )رابندراناته( )1861م 
امتاز شعره بروح التدّين والوطنية واإلنسانية، له من املؤلفات )ذكريات( و)قربان األغاني( 

و)أغاني املساء( ، حاز على جائزة نوبل عام 1913م .
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إنَّ الذي يعزُف موسيقاه للنجوِم ، هو قائٌم إلى جانب نافذتَك ، يحمُل نايُه .

وتقبُل إليك اجلنية ملهمة األحالِم ، وهي ترفرُف عبَر الغروِب ، في السماء .

دنيا الطفل

     كم أوُد لو يتأتى لي أن أنتبَذ ركنًا هادئًا من قلب دنيا طفلي .إننَّي أعلُم أنَّ لهذِه 
الدنيا جنومًا تتحدُث إليه وسماًء تتطامن إلى وجهه لتسليه بقوس قزحها وغيومها 
 ، يدلفوَن   ، احلركِة  َعن  العجز  ويصطنعوَن  بكٌم  م  أنهَّ يزعموَن  الذيَن  إنَّ  العابثة 
خلسًة ، إلى نافذته ، ليسردوا له القصص ويزجوا إليه أطباقًا حافلة بُدمًى براقٍة .

    كـم أوُد لـو يتـأتى لـي أن أسيـَر فـي الـدرِب التـي يسلُكهـا فكر الطفل الصغير 
واضرب فيها بعيدًا ، خلف جميع احلدود .

هناك ، حيُث يعبُرالرسلُ ، هائمني ، دون غاية ، في ممالك امللوك التي التأريخ لها .
هناك ، حيث يتخُذ العقُل من قوانينه دميًة طائرًة ثم يطلقها في الفضاء هناك ،  

ر احلقيقة الفعَل من أغالله . حيث حترِّ

معاني املفردات 

النفاض : إزار الطفل .
تهزج : تغني بإيقاع قصير محّبب .

الّشحاذ : السائل . احملتاج .
انتبذ : اختار .

يزعمون : يدعون شيئًا ليس حقيقة قاطعة .
دمية : لعبة .

يدلفون : يدخلون .

*  *  *  *  *
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التعليق النقدي 
     الشاعُر ـ رابندر اناته ـ طاغور ـ شاعٌر هندّي إنسانّي ، ناَل شهرًة عامليًة في شعره 

عن أسمى القيم اإلنسانية ، والطبيعية .
زعيم  غاندي  مثل  كبارًا  زعماًء  أجنبت  التي  أمته  تراث  ميثل  بحق  إنه     
ميت  شيٍء  كل  في  طاغور  أّلف   . احلديثة  الهند  ومؤسس   ، الهندي  االستقالل 
واحلب  اجلمال  من  رائعًا  مجااًل  طاغور  يخلق  هنا   . بصلة  وحياته  لإلنسان 
تفاصيل  كل  فيستعيد   ، ُأّمه  كأّنه  فيناغيه   . للطفل  الرقيقة  والعواطف 
. الطفولة  لعالم  وتقديرنا   ، وخيالنا   ، اعجابنا  يثير  نحو  على  صباه  مالعب 
     يتمّيز شعر طاغور برؤية شمولّية . فال يغفل شيئًا ، فأنت تشعُر عندما يتحدث 
تراه  ثم  الطبيعة   وجمال   ، األمومة  عن عظمة  يتحدث  كأّنه   ، الطفل  براءة  عن 
يتذكر ، قبالة هذا اجلمال الكوني ما فيه من بؤس عندما يلتفت إلى مأساة اإلنسان 

الشحاذ .

املناقشة 
1ـ كيَف ينظُر طاغور إلى العالم في جزء منه أو في الكل ؟

2 ـ كيَف دمَج طاغور اجلمال باملأساة في عالم الطفولة ؟
3 ـ ما األمُل الذي منحه طاغور للشحاذ ؟

4 ـ ما أمنيات طاغور في قصيدته ؟
5 ـ ما التناقضات التي أثارها طاغور في شعره في حياة الطفولة ؟

التعبير 
     أنت ترى األطفال في مدينتك أو حارتك ، فكر بهم ملّيًا ثم توّسع في قولك 

عنهم وهم يسرحون وميرحون .

*  *  *  *  *
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الِقّصة القصيرة 
َأْحالُم َرْنَدة 

                                                                   حملمود سيف الدين اإليراني *
ُث عْنها الِقَصُص والُكُتُب       َوَجَدْت َرنَدُة نفَسها في َقْصٍر َفْخٍم كالُقصوِر الّتي َتَتحدَّ

ُج فيها أبناُء امللوِك الّراعياِت الفقيراِت . . .  رُة ، والّتي َيتزوَّ املَصوَّ
ٍن باحلريِر . . . وكاَنْت ِهَي َنْفُسها  وكانْت َرنَدُة جاِلَسًة َفوَق َعْرٍش ِمْن َذَهٍب ُمَبطَّ
ُك في  ماِت الناِدرِة . وكانْت ُتسِّ ُمرَتديًة املالبَس الثَّمينَة املْصنوعَة من الَقطيَفِة واملَخرَّ
ر ُكلُّ َشيٍء َوْفَق َهواها .  وكاَن  ُح بها ُهنا وُهناك َفيَتغيَّ َيِدها ِبعصًا َصغيرًة َجميلًة ُتَلوِّ
ندوُق   ُيْلهيها َمَثاًل َأْن َتْضِرَب َضرَبًة َصغيرًة َخفيفًة َفْوَق ُصْندوٍق َحّتى ُيْصِبَح هذا الصُّ
بَلْمح الَبَصر ، ُدّبًا َكبيرًا َمْحُشّوًا بالُقْطِن ، وَلُه عيناِن َتبُرقاِن ِمَن الياقوِت األْحَمِر 
ٍة ُتَغّرُد فيِه العصافيُر املِرَحُة ، أو إذا هي تنَّْت دراجًة  ِج . . أو َقَفصًا من ِفضَّ املَتَوهِّ
ْندوُق هذِه الدراجة املْشتهاة وإذا َعَطَشْت رندُة  ٍة وَرشاَقٍة ليْغدَو الصُّ َبديعًة َتْدُرُج ِبِخفَّ
َهبيِة ،  حْت بالعصا الّصغيرِة ، وُسرعاَن ما تتلىُء املائدُة بالُكؤوِس الذَّ أو جاَعْت َلوَّ
وَقْد َطَفَحْت ِبَعصيِر الّليموِن والُبرُتقاِل وِبَغمَضِة َعنْيٍ َتَتزاَحُم اأَلطباُق َفْوَق املاِئَدِة 
مًا وأْرزًاً وَبْعُضها َحْلوى فاِخرًة وفاِكهًة لذيذًة . . . َوَقْد َتواّلها  َوَقد امَتأَل َبعُضها حَلْ
َشْيطاُن الَعَبِث َفّلوَحْت ِبَعصاها َمّرًة فإذا أماَمها َدجاَجٌة محمرٌة في َطبٍق ، وِعَنٌب 
َتُدَّ رندُة َيَدها إلى َشيٍء ِمْن هذا . . . ألّنها ُتريُد  وُتّفاٌح في طبٍق آخَر . . . وَلْم 
ُق لها ُكّل ما َتَتمّناه . . .  َد مْن أنَّها َتستطيُع َأْن تفعَل ما ُتريُد ، َوَيَتَحقَّ فقط أْن َتتأكَّ

مـا هـو هـذا الّسـِرُّ ، ومـا هـي الُقـْدَرُة التـي تفعـُل َرنـدُة بهـا املُْعجـزاِت ؟

* القاص محمود سيف الدين )1914 ـ 1974م( . ولد في يافا ، وأنهى تعليمه في كلية 
الفلسطينية  الصحف  في  مقاالت  عدة  نشر   . والفرنسية  اإلنكليزية  اللغتني  يجيد   ، الغرير 
ثقافيًا  مستشارًا  ثم   ، للتعليم  مديرًا  ثم  معلمًا  وعمل  األردن  إلى  َقِدَم   . واللبنانية  واملصرية 
وله   ، األوربي  والفكر  الثقافة  أعالم  نقدية عن بعض  له دراسات   ، األردنية  اإلعالم  في وزارة 
مجموعات قصصية منها )أول الشوط ، مع الناس ، ما أقل الثمن، متى  ينتهي الليل ، أصابع 
في الظالم ، أقاصيص من الغرب والشرق )مترجم( فهو في طليعة كتاب القصة القصيرة في 

فلسطني واألردن .
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َظريفٍة  ِجنّيٍة  إلى  رندُة  َلْت  حَتوَّ َفَقط  َبساطٍة  وِبُكلِّ   ، َخفيٌّ  ِسرٌّ  َثّمَة  َلْيَس    
َمْثَلها  تكوَن  أْن  وَتَتمّنى  الُكُتب  في  َعْنها  َتْقرُأ  كانْت  الّتي  اجِلنّياِت  َكِتْلَك 
َكَلـْوِن  لـوٌن  ـَُه  ل فـإذا  ُفْستـاِنهـا  إلـى  َرنـدُة  َوَتطّلعـْت   .  .  . َفعَلهـا  َتفَعـَل  وأن 
َل َشعُرها كاحلريِر  ماِء ، َوَقْد اْزداَن باملاِس الَبّراِق ، واملخرّمات اجَلميلِة ، وَتَهدَّ السَّ
َفْوَق  َكتَفْيها . . . وكانْت تسيُر فوَق ُبُسٍط ثمينٍة وَسّجاٍد َقد ُرِسَمْت َعليِه ُفروُع 
ُه َرواِئَح َجميلًة فال َتْسَتْنِشُق غيَر  َجِر والُورود واألزاهير ، وكاَن َجوُّ املكاِن ُكلُّ الشَّ
نبِق . . . وقد زاَد من ِكْبرياِء رندَة أّنها َوَجَدْت في األْركاِن َخَدمًا  ِعْطر الياَسمنِي والزَّ
ُمْسَتعّدين ِلتْلبيِة أوامِرها بأدٍب وطاعٍة َعْمياَء .  فال َتكاُد تأمُر بَشيٍء حّتى ُيساِرُع 

ذوَن أمَرها دوَن وناء . . . اخَلدُم َفُيَنفِّ
     وَخَطر ِلرندَة أْن تسمَع أحْلانًا من املوسيقا فقالْت :

ـ ُأريُد أْن أسَمَع أجمَل األنغاِم .
ـَوِّ القـاعـِة َأحْلـاٌن مـِْن معـاِزَف َخفيفـٍة َمـأَلْت َقلَبهـــا  وعلى الَفـْوِر َتصـاَعـَدْت فـي ج

سرورًا . . . 
     وعنَّ لها أْن َتطيَر في الَفضاِء ، فوجدْت نفَسهـا ِبَلحَظـٍة واحـدٍة َمحمـولة فـوَق 

َغْيمٍة َبْيضاَء ناِصَعٍة َتطيُر بها فوَق الُقصوِر واملنازِل . . . 
حـريُة مــا       وكانت رندُة تقوُل : أريُد هـذا . . أريـُد ذاَك . . فتفَعـُل الَعصـا السِّ

ٍة وامتثاٍل . . حّتى َسِئَمــــْت  ُتـريـُد ،ويسـاِرُع اخلدُم إلى َتْلبيِة أوامِرها بطاعٍة وخفَّ
ـَْد  رنـدُة هـذِه األوامَر ، وَمّلـْت هـذِه املشتهيـاِت . . وتأّكـَدْت فـي النِّهـايـِة أنَّهـا ق

َضِجَرْت َحّقًا . . وقالْت وهي َتَتثاءُب :
مـا  تفعـَل  أْن  َتسَتطيـُع  ال  الّتـي  الصغيـرَة  فلـَة  الطِّ تلـَك  أعـوُد  َلْيتنـي  ـ 
َمّرًة أساَءْت  إذا  والّتي   .  . َتْشَتهيِه  أو  َتَتمّناه  ما  ُكلَّ  جَتَِد  أْن  َتستطيُع  وال   ، ُتريُد 

 .  . األفكاِر  َشَة  َمَشوَّ َنْوِمها  من  َرندُة  اسَتفاَقْت  احلاِل  وفي   .  . َأْهُلها  َوبََّخها   
قـد  الصبـاِح  نـوُر  وكـان   ، َعـْيـَنـْيـهـا  ـَْت  وَفـَرك  ، َسـريـرهـا  على  وَجَلَسـْت 
مبن  َعْيَنيهـا  رنـدُة  وأجـاَلـْت   . ُغـْرَفَتهـا  ومـأل  تـائـِر  السَّ َثنـايـا  مـن  اْنسـلَّ 
فهذا   : عليه  هو  ما  على  الُغرفِة  في  شيٍء  ُكلَّ  ورأْت  َعظيمٍة  َدْهَشٍة  في  حوِلها 
ِخزانُة  اأُلخرى  الناحيِة  وفي   ، املِْشَجُب  وهناَك  الكرسيُّ  هو  وذاَك  الصندوُق  هو 
املالبِس ولْعبُتها َمركونٌة في أحِد األركاِن ، وهي ُدميٌة جميلٌة إذا ناَمْت أْغَمَضْت  
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ُك  حُترِّ املَْطبِخ  في  ها  ُأمَّ فإّن   ، وحركاٌت  أْصواٌت  اخلاِرِج  من  وأَتْتها   .  .  . َعْيَنيها 
.أَجْل   . َصباٍح  ُكلَّ  َتفعُل  كما  الَفطوِر  َطعاَم  ُد  وُتعِّ  ، الناَر  وتوِقُد   ، األوانَي 
عَلْيها  ها  ُأمُّ وَفَتَحْت   .  . َرْيٍب  دوَن  الَعميِق  َنْوِمها  من  رندُة  استْيَقَظْت  َقْد  َفَ
وألَقْت   ، ها  ُأمِّ إلى  وأْسَرَعْت  الُعْصفوِر  ِة  بِخفَّ َرندُة  َفَنَهَضْت   ، الُغرَفِة  باَب 
: اأُلمُّ  َلها  وقالْت   .  .  . ُعُنِقها  َحْوَل  ِذراَعْيها  ْت  وَلفَّ  ، َصْدِرها  على  ِبَنْفِسها 

وِم . . َهّيا أْسِرعي ِلَتتناولي  رِت في النَّ ـ أما آن لِك أْن َتْنَهضي ياَحبيبتي ؟لقد تَأخَّ
هاِب إلى املدرسة . . . َفطورِك وَتْسَتعّدي ِللذَّ

وقالْت رندُة :
ـ َليَتِك َتعَلمني يا ُأّماُه ، أيَّ ُحُلٍم َعجيٍب َحَلْمُتُه .

ها : وسَألْتها ُأمُّ
ـ وماذا رَأيِت في ُحُلِمِك ؟

فقالْت رندُة :
ٌة . . وُكْنُت َأناُل ُكلَّ ما ُأريُد وَأْشَتهي . . وَمَع ذلَك َفَلْم  ـ رأيُت في احُلُلِم أّنني ِجنيَّ

ها : عاَدِة . . وَأجاَبْتها ُأمُّ َأْشُعْر بالسَّ
ـتــي، إّنـنــا َنــرى فـي أْحـالِمنـا األشيــاَء الـّتـي َنْشَتهيهـا وَنتمنـاهـا،  ـْعــًا يـا ُبـنـيَّ ـ َطـب
ولِكّننـا ال َنْسَتطيـُع احُلصـوَل عليهـا إاّل ِبالَعمـِل واجلْهـِد، وُهما الّلـذاِن َيْبعثـاِن إلى 

رِة . ُنفوِسنا ِباملَسَّ
وقالْت َرندُة :

في ُكْنُت  كما  ًة،  ِجنيَّ أكوَن  ال  َأْن  َسعادتي  َأعَظَم  ما   . ُأّماُه.  يا  َصحيٌح  ـ 
 َأحالمي . . . !

*  *  *  *  *
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حتليل وتعليق 

     القصُة القصيرُة من ألوان األدب احلديث ، كانت والدتها بتأثير األدب االوربي 
في القرن الثامن عشر بالنقل والترجمة ، وهي تتناول جوانب من احلياة اإلنسانية 
للتشعب  قابلة  غير  لكنها   . احلوادث  من  له  تتعرض  وما   ، البشرّية  والطبائع 
واالستطراد ، بل تدور حول حادثة خاصة عرضّية ومحور واحد من حياة شخص 
أو أشخاص ، وتتفاوت القصص القصيرة بقيمتها وأهمية موضوعاتها ، وأسلوب 
وهي   ، لها  واالستجابة   ، وإثارته  القارىء  إقناع  على  الكاتب  وقدرة   ، عالجها 
تعتمد اخلبر وكيفية وقوعه ومكانه وزمانه وأسباب حدوثه . وهذا يتطلب البحث 

عن الدوافع التي أدت إلى وقوعه . 
      ومـن كتـاب القصـة العـرب : محمود تيمور ، ويحيى حقي ، ويوسف ادريس ، 
وعبد الرحمن مجيد الربيعي ، وعبد السالم العجيلي ، وأميـن ملحـس ، ومحمود 

سيف الدين ، والطيب الصالح .
بالنشاط املفعمة  ـ  رندة  ـ  ة  الصبيَّ حياة  من  جانبًا  القصة  هذه  تتناول    

عـلـى  يـبـرهـن  أن  محمـود  الكاتـب  أراد  بوساطتهـا   ، والطمـوح   
بالعمل  إمنا   ، والتمنيـات  باخليـال  تـتـحـقـق  ال  واآلمـال  األحـالم  أن 
األحـالم  عالـم  في  اخليالية  ـ  رندة  ـ  رحلـة  الكاتـب  فصّور   ، والنشاط 
حـدث ما  ووصـف   ، وتنياتهـا  وأفكـارها  أحـالمـهـا  فـتـرجـم  واخليـال 

 معها .
قد  نفسية  حالة  فلك  في  دارت  التي  ة  الّصبيَّّ حياة  من  جانبًا  تناول  فالكاتب     
وانتهت  باحُللم  بدأت  فقد   . يتشعب  ولم  بقصته  يستطرد  ولم   ، فتاة  ألية  تطرأ 

باالستيقاظ ، بتصور جميل وإيقاع سريع فيه شوق وبساطة .

*  *  *  *  *
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املناقشة 

1 ـ ما القصُة القصيرُة ؟ ومباذا تختلف عن القصة االعتيادية الطويلة ؟
2 ـ للقصِة القصيرة ركائز تقوم عليها ، ُاذكرها .

3 ـ ماذا أراَد الكاتُب محمود من فحوى قصته ـ أحالم رندة ـ ؟
4 ـ ما الذي أعجبَك من مواقف الصبّية ـ رندة ـ ؟

5 ـ كيَف نحقُق ما نحلم به من آمال وتنيات ؟

التعبير 
     ُاكتب في أحد املوضوعني :

. اخلاص  بأسلوبك  ُاكتبها   ، أسرتك  أفراد  أحد  من  قصًة  أو  َسِمْعت حكايًة  ـ   1
2 ـ خذ عبرًة من حوار لقمان احلكيم مع ابنه ، صفه على شكل قصة .

      سأَل لقمان احلكيم ابنه قائاًل : َأتقدر أاّل تنام ؟
      فأجاب : الُبدَّ من النوم . . يا أبي ؟

      فقال : إَذن ال ُبدَّ أن توت .
      ثم سأله : َأتقِدر أن تظلَّ نائمًا ؟

      فأجاب : ال بُّدَّ من االستيقاظ . . يا أبي .
      فقال : إذن ، الُبدَّ َأْن ُنبعث .

*  *  *  *  *



��

إلى الّشباب *

                                                         للشاعر : محمد مهدي اجلواهري **
نـي وُعـــــودي  َأْنُتـم ِفْكـَرتي ، وِمْنُكْم َنشــيــدي         وبُكـم َيْســَتقيُم حَلْ
ـباِح ُيْزِعُجنـــي الّلْيـ          ـُل وَيـْحلــو ِبسـْحـَرٍة َتْغريــــــدي أنـا َطْيـُر الصَّ

ـِه املَْعمــــــــوِد  ُربَّ َلْيــٍل َســهْرُتُه أرُقــــــُب الّنجـ          ـَم ِبـعْيـــــِن  املُــَدلـَـّ
ِت الُهمــوُم علـــــى َأْعـ         ـقاِب ُأْخرى ، َأَعْدُتها ِمـْن َجديـــِد  كّلمــا َمـرَّ
َأَتـحـّرى ُبــْؤَس املاَلييــن ِضـيمْت         ِ ـُرواَقــــْي َجـناِحـــــِه  املَْمــــــــدوِد
ــى وكاَنــــــْت         ِمـْن َتباِشيِرُكْم ُعيــوُن َقصـيـــــدي  ُكْنُتـم َفْجــَرُه املُرجَّ

  *     *     *
خـاِلٌد يوُمُكم ، وَكـم َقـْد َدَفْعُتــم          َثَمنــــــًا غاِليـــــًا ِلهـــذا اخُللــــــوِد 

  *     *     *
ـــــٍد ِبِدمـــــاٍء         ِلَشـهيــٍد علـى ِعـظـاِم َشـــهيـــــــِد َكــــْم َطـريـــــقٍ ُمَعبَّ
َكْم ُرؤوٍس َهـَوْت لـِرأٍس َشـــموٍخ          وُنفــوٍس َشَقــْت أِلْجــــِل َســعيـــِد

  *     *     *
ياَشــبـاَب الُدنــا وَأنُتــم ُقضـاتــي         في َشكاٍة َتْطغى ، وَأْنُتم ُشهـــودي
ــــريــِد ٍة ُهنـــا َغْيـــَر َأنـــّي         فـي فــؤادي َيِنـزُّ ُجـْرُح الشَّ َأنــا فـــي ِعـــزَّ
لـي ِعتـاٌب علـى ِبــالدي َشــديــٌد         وعلـى األقــربيـَن ِجــدُّ َشــديـــــــِد

* نظمت عام 1961م في مدينة ـ براغ ـ عاصمة يوغسالفيا َألقاها الشاعر في مؤتــمر    للشباب .
** ولد الشاعر محمد مهدي بن الشيخ عبد احلسني اجلواهري في النجف عام 1900م نظم الشعر 

وهو في العشرين من عمره ، وعّبر فيه عن طموح الشعب العراقي في احلرية والبناء والتقدم . وأخلص 
اجلواهري لهذه القيم والتطلعات حتى وفاته في دمشق عام 1997م . واخالصه هذا كان سببًا لتعلق 
األدباء بشعره في أنحاء العالم ، وكان يربط بني التراث واملعاصرة ، لذا ُسمي ـ شاعر العرب األكبر 
ـ يتجلى هذا الربط في إطار البنية اللغوية الرصينة والصورية اجلميلة ولم يظهر حتى اآلن شاعر بعد 

املتنبي مثل اجلواهري . له مذكرات رائعة .
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ــــٌة ِلَبـليـــــــــِد َأَفـَصــْقــٌر َطريــــَدٌة ِلُغـــــــــراٍب         َوَنبيــــــٌغ َضـــِحيَّ
يا ِلَبْغـــداَد حـــنَي َيْنَتـِصــــــــــُف         الّتأريُخ ِمْن ُكــلِّ ناِكــٍر َوَجحــوِد
َجَحــَدْتُه َفعــاَش أىَّ َضــــنيــــٍك         َوَرَمـــْتـــُه َفعـــــاَش أيَّ َطريـــــــِد
ــديــــِد ي ِجراَحـــــُه بالصَّ َيْسـَتقي ِمـْن َدِم الُفـؤاِد َجريحـــًا         َوُيَغـــذِّ
لَّ ِمْنـــــُه         َوَحَنــْت َفـْوَق ُكــلِّ َوْغـٍد َوغيــــِد َبِخـَلْت أْن ُتَفــيِّ َء الــظِّ

معاني املفردات 
الهموم : األحزان . املدّله : الهائم ، املغرم .   

معّبد : ممّهد ، مبّلط . أحتـّرى : أدقق ، أفتش .   
هوت : طاحت ، وقعت .              يِنزُّ : ينزف .

طريدة : فريسة للصيد .   نبيغ : ذكي نابغة .
جحود : ناكر اجلميل . بليد : غبي خامل .   
الوغد : اجلاهل األبله . الصديد : األلم ، الوجع .     

التعليق النقدي
مجتمع  بناء  إلى  وتطلعاته  العراقي  الشعب  بطموحات  اجلواهري  شعُر  يرتبُط    
ينحاز  .فتراه  باألمل  احلرّية  ُعّشاَق  خياَل  فيغذي  يصورها   . وسعيد  عادٍل 
املرجتـــى  األمل  الطموح  الشباب  من  الصاعدة  املجتمع  لقوى  الدوام  على 
عاصمة  في  املجتمعني  العالم  شباب  أو   ، العرب  شباب  أو   ، العراق  شباب 
على  بقدرتهم  آماِلِه  عن  وَعّبَر   ، مؤترهم  فأّيد   ، عام 1961م  براغ  يو غسالفيا 

التغيير والبناء ، وسيادة العدالة واحلرّية .
وأنتم   ، ياشباب  فكرتي  )أنتم  التحايا  بأجمل  قصيدتُه  اجلواهريُّ  يبـدأ   
الشاعر  هموم  إّن  قصائدي(  جمال  ِسّر  وَأنتم   ، شعري  في  إلهامي  مصدر 
املستقبل.  فجر   ، الشباب  هؤالء  ميثلها  التي   ، البشرّية  هموم  أمام  تتضاءل 
جمال  بسبب  الفنّية  النواحي  من  اجلواهري  قصيدة  بجمال  نفتنت  ونحن 
في  يبدع  الذي  اجلواهر  كصائغ   ، العميقة  املعاني  ذات  اللفظية  الصياغات 
تتوالــــى املباشرة  غير  فالصور   ، جميل  بتناسق  واملجوهرات  القالئد  صناعة 
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 لتثير خيالنا في مثل : يستقيم حلني ، وعودي ، ُيزعجني الليل ، ويحلو تغريدي  
فضاًل على طريقته في الّتهكم أو العتاب .

 مثل :
َأَفَصْقٌر طريدٌة لغـُراٍب      ونبيـــــٌغ ضحيــــٌة ِلَبليــــــــِد  

يالبغداَد حني ينتصف       التأريخ من ُكّل ناكر وجحوِد   

    شّبه نفسه بالصقر ، وشبه خصومه بالغربان ، ثم فعل الشيَء نفسه في عجز 
بيٍت آخر ، )فالّضدُّ يظهر حسنه الّضد( . وما نراه من عتاب لهؤالء في بغداد، 
شعري  ثراء  من  لبالده  قّدمه  ما  ُكلَّ  فجحدوا  له  تنّكروا  بأّنهم  يتهمهم  الذين 
وأدب مكنوز . وكان اجلواهري حينذاك قد شرع يتلقى الطعون من أعداء النظام 
. األدبية  الثقافة  في  أعمدتها  أحد  الشاعر  كان  إذ   ، 1961م  سنة  اجلمهوري 

املناقشة 

1 ـ ما أهم ما شغل اجلواهري وعّبر عنه في شعره ؟
2 ـ كيَف عّبر اجلواهري عن حبه للشباب ؟

3 ـ ما الذي استهواك من أبيات القصيدة في البناء واملعنى ؟
4 ـ برَع اجلواهري في الهجاء والسخرية من خصومه . اشرح هذه الفكرة .

5 ـ ملاذا أرسَل اجلواهري رسالَة عتاب إلى بغداد ؟

التعبير 

    للشبــاِب دوٌر كبيـٌر فـي بنــاء العـراق ، وهـم أعمــدُة املجتمــِع . لهــم حقـوٌق 
وعليهم واجبات حتدث عن ذلك .
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بيَعُة َمْصدُر اإللهام الَفّني  الطَّ

الّسماوات  َبديع  اهلُل  َبَرَأها  الِفْطَرِة ، َكما  ُهَو َجماُل  ا  ِإمنَّ بيعِة  الطَّ إنَّ َجماَل   «     
ٍة  ِل في إْبداِع ُصَوٍر َجماِليَّ واأَلْرِض  وَقْد َظلَّ هذا اجلماُل ُمْرِشدًا َوهاِديًا لإلْنساِن اأَلوَّ
ُصَوِر  تقليِد  َعلى  بالَعَمِل  وذِلَك   ، الُوجوِد  في  َفّنيٍّ  َعَمٍل  َأّول  َبدَأ  ِعْنَدما  َجديَدٍة  
الَفالِسَفُة  عَلْيِه  َتَتْلَمَذ  اّلذي  َل  األوَّ َم  املَُعلِّ الّطبيَعُة  وباتت   ، َوَأْشكاِلها  الّطبيَعِة 
َعراُء  والَفّنانوَن الُقدماُء ، حنَي اجّتهوا إلى حَتْديِد املباِدىء والَقوانني التي َيقوُم  والشُّ
 ، والغناء   ، املوسيقا  في  َعَرفوااإليقاَع  فِمنها   . الَفّنيِّ  الَعَمل  في  اجَلماُل  َعَلْيها 
ع في تكويِن األْشكاِل . فكاَن اإلْحساُس ِبجماِلها ،  َنوُّ واالْنِسجام في األْلواِن ، والتَّ

اِسِنها ، األَثَر الَكبيَر في إدراِك اخُلطوِط األولى للجماِل « )1( ُق الِفْطِريُّ حمِلَ َذوُّ والتَّ
. َقْبُل  من  يأَلْفُه  لم  َمْنَظٌر  َفَسَحَرُه   ، الُفراِت  َأعالي  َمناِطِق  في  َرّساٌم  ساَح    

)1( حسن محمد حسن / األصول اجلمالية للَفنِّ احلديث / األردن 1995م .
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في  الّناعوِر  ْت على حاّفاِت  ُشدَّ َوَقْد   ، ْهِر  النَّ َجَرياِن  ِة  ِبُقوَّ َتدوُر  النَّواعيَر  َفرأى     
ِة ،  ُمحيِطِه ِجراٌر ، ْتَتلىُء ِباملاِء ، َفَيْرَفُعها الّناعوُر في َأْثناِء َدَوراِنِه ِلَتِصَل إلى الِقمَّ
ّساِم وهو َيْنُقُل  َفَيْسِكُب املاَء ِلَيْسقي املَزاِرَع والَبساتني . وهكذا َأْبدَعْت ريَشُة الرَّ

َمْنَظرًا َخاّلبًا .
مَمْزوجًا  َيدوُر  وُهَو  الّناعوِر  ِمَن  َيْنَبِعُث  َشجّيًا  َصْوتًا  َسِمَع   ، ّساَم شاِعٌر  الرَّ راَفَق     
َقِة على ُمحيِط الّناعوِر  َوَقْد َعِلَم هذا  ِبَصْوِت َخريِر املياِه املَتساِقطِة ِمن اجلراِر املَعلَّ
 . املَسامير  اأَلشجاِر حّتى  مَن َخَشب  ُه  وُكلُّ  ، َأْجداِدنا  ُصنِع  ِمن  الَعجيَب  املَْخلوَق 
أَتْدري ما  َزميِلِه :  ِبُأُذِن  َفَهَمَس  الّشاِعِر ،  اأَلْصواُت املوسيقّيُة ُشجوَن  َأثاَرْت هِذِه 

َيقوُل الّناعوُر ؟ إنَُّه َيقول :

  ُكْنُت ُأْسقى َوُأَغّنى          َأْصبْحُت َأْسقي َوُأَغّني

باحَلْذِف  َتَواّلُه  َبْل   ، حاَلِتِه  على  الّطبيعيَّ  املْنَظـَر  ُيحـاِك  لـم  سـاَم  الرَّ لكـّن    
 ، َنْفِسها  الّطبيعِة  ِمَن  اْسَتْلَهَمهما  َجمالّيٍة  ذا  َفنّيًا   َعَماًل  ِلَيصيَر   ، واإلضاَفِة 
ال  اأَلصيُل  والَفّناُن   «  . ُنفوِسنا  في  اجلمالّيَة  املِْتَعَة  َيْبَعُث  اّلذي  ُهَو  هذا  ُلُه  َفَتَدخُّ
َتْعِكُسُه  مِبا  ِه  ِحسِّ ِمرآُة  َتَتَحّكُم  ا  إمنَّ  ، الّطبيعّي  اجَلماِل  َتْصويِر  في  ُمحايدًا  َيكوُن 
َسواًء  عنده  واأَلداِء  اأُلْسلوِب  ِة  ُخصوِصيَّ َحْسَب  ُن  َوَتَتكوَّ َتَتَغّيُر  َمظاِهَر  ِمْن 
.)1(  » ذلك  َغْيَر  َأْم   ، نَّحاتًا    ، رًا  ُمَصوِّ َأم   ، قاّصًا    ، َرّسامًا  َأم   ، شاِعرًا  َأكاَن 

    َوَيْخَتِلَف الَفّنانون عن َبْعِضِهم ، َباْخِتالِف ُميوِلِهم ، واْنِفعاالتهم َوَعـواِطِفِهـم  
في  فالَفّنانون   ، بيَئِتِهم  حتى  َبـْل   ، واحليـاة  الكـوِن  إلـى  وَنْظَرِتهـم   ، وَأْفكاِرهـِم 
ِمْنَطقِة األْهواِر َجنوبّي َوَطَننا الِعراقيِّ ، ُهْم َغيُرهم في شماِله أو َشْرِقِه أو َغْربِه  في 
َوَبَواِديه . لكنَّهم   ، وَأْنهاِرِه  أْهواِره ، وَصحاريه ، وِجباِلِه ، وُسهوِلِه وُبَحْيراِتِه ، 
وِغناِئِهم  وُرسوِمِهم  َأْشعاِرِهم  في  الّطبيَعِة  جماَل  فون  ُيَوظِّ َأنَُّهم  على  ُمّتِفقوَن 
علـى  كَتأثيـِرها  الُفنـوِن  هـذه  علـى  ُمباشـٍِر  تأثيـٍر  ذاُت  فالّطبيَعُة   . وِكتاباتهم 

َمالِبِسـنا ، وَمساِكننا وَمآِكِلنا .

)1( املصدر السابق نفسه .



�2

َر الّشاِعُر أبو القاِسم*  َخياَلُه . ُمْسَتلهمًا ما في الّطبيَعِة والَكْوِن       ُاْنظْر َكْيَف َسخَّ
َجماَل  أنَّ  على  ِلُيَبْرِهَن  احُلّب(  َهيكل  في  )صلوات   : َقصيَدِتِه  في   ، َجماٍل  ِمْن 

الّطبيَعِة والَكْوِن هو َمْصَدُر اإللهاِم الّفنّي لإلْبداِع اإلْنساني :
 

فوَلــِة َكاأَلْحـــــالِم     َعْذَبــٌة َأنـِت َكالطُّ
بــــــاِح اجَلديـــــِد                          كاللَّحـــــِن كالصَّ

ْيَلـِة الَقْمــراِء  حوِك كاللَّ ماِء الضَّ   كالسَّ
                        كالـــــَوْرِد كابْتســـــاِم الَوليــــــــــِد

ْحـِر   أنِت ما َأنِت؟ َأنـِت َفْجـٌر ِمـَن السِّ
ّلـــــــــى ِلَقْلبــــــــي املَْعمـــــــــوِد                          جَتَ

  َأنِت ماأنِت ؟ أنِت َرْســــٌم َجميـــــــٌل 
                        َعْبَقــــريٌّ ِمْن َفـــنِّ هـــذا الُوجــــوِد 

  فيِك مـا فيــــِه مـن ُغمـــوٍض َوُعْمـــٍق
ٍس َمْعبـــــــــوِد                         وَجمـــــــاٍل ُمَقــــــدَّ

ْنيـا  بيِع َتْختـــاُل في الدُّ   َأنــِت روُح الرَّ
                        َفَتْهَتــــــــزُّ راِئعــــــــاُت الـــــــُوروِد

  َواْنَتَشـــْت روحــي الَكئيَبـُة ِباحُلــــبِّ 
يـــــِد                          َوَغـــــــَدْت كَالُبلُبـــــل الغـــرِّ

ينَي في ُفـــؤادَي ما َقـْد مــاَت     َأْنـــِت حُتْ
ــعيــِد الَفقيــــــِد                          فـــي أْمســــي السَّ

ـــــْوِق َواأَلْحــــالم  ـــَة  الشَّ   َوَتُبثيــَن ِرقَّ
                           والّشـــْدَو والَهـــوى فـي َنشـــيدي 

* أبو القاسم الشابي )1909  ـ 1934م( ولد في قرية الشابية جنوبي تونس دخل جامعة 
الزيتونة ثم التحق مبدرسة احلقوق . حفظ القرآن الكرمي ودرس كتب األدب والتراجم األجنبية 
دعم بها موهبته الشعرية املبكرة . كان رومانسيًا مفعمًا بالروح الوطنية . توفي بتضخم القلب 

وهو في ريعان شبابه .
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املناقشة 
واملغنني  واألدباء  والرسامني  الشعراء  من  للفنانني  األول  امللهُم  َمن  1ـ 

        وغيرهم في فنونهم املتنوعة ؟ 
2ـ    كيف تؤثُر الطبيعة على فنون أصحابها ؟ ادعم جوابك باألمثلة .

من  يتباينون   ، كافة  باختصاصاتهم  الفنانني  جتعل  التي  العوامُل  ما  3ـ 
        حيث تأثير الطبيعة على فنونهم ؟

كالغروب   ، الطبيعية  الظواهر  واألدباء  الشعراء  من  الكثير  يصُف  4ـ 
الشجر  من  وغيرها  واملطر   ، وتعاقبها  والفصول   ، والقمر   ، والشمـس      

        والطيور والرياض ، ُاذكر عددًا منهم مع األمثلة .
5ـ   ماذا يعني قول الشاعر في وصف صوت الناعور :

       كنُت ُأْسقى وُأغّنى   َأصبحُت َأْسقي وُأَُغني  
رسمه  في  طبيعيًا  منظرًا  يحاكي  عندما  املبدع  الرسام  يفعل  ماذا  6ـ 

       ليجعلنا نحسُّ باملتعة ؟
7ـ   يختلــُف الفنانـوَن عـن بعضهـم بـاختـالف ميـولهـم وعواطفهـم      

       ونظراتهم إلى الكون واحلياة ، وبيئتهم ، بأي أمٍر يتفقون ؟
8ـ   ما تأثير الطبيعة في قصيدة أبي القاسم الشابي ؟ حللها .

التعبير 
     هــات قصيــدَةًَ لشــاعــٍر مــا ، يظهـُر عليهـا تأثيـر الطبيعـة واضحــًا .

حلّلها وانقدها .

*  *  *  *  *
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َأربيل من مدن العراق العريقة* 
ـٍَة في الِقـَدم ، الّسـومرية واألكدّية      َأربيـُل مدينـٌة تأريخيـٌة ، َمـّرْت بـأدواٍر موِغل
والبابلية واآلشورّية ، وكانت العاصمُة الّدينيُة لآلشوريني لعبادِة اآللهة ـ عشتار ـ 
في قْلَعِتها املْشهوَرة . أطلقوا عليها اسم )عشتار أربيال( ولعّلها املدينُة اآلشوريُة 
. جاَء  يوُمنا هذا  القدمي حتى  باسمها  وُمْحَتِفظًة   ، ُمستوطنًة  َظّلت  التي  الوحيدُة 
امليالد بصيغة  قبَل  ألفي سنة  ـ منذ  ـ شولكي  الّسومري  امللِك  ذكُرها في كتاباِت 

)أربا ـ إيلو( التي تعني أربعة آلهة .
    وحنَي تدخُل أربيَل أو )هه ولير( كما ُتسمى باللغة الكرّدية ، تواِجُهَك قلعُتها 
التأريخيُة ، التي كانت مركزًا آشوريًا مهمًا ، أنشأ فيها امللُك اآلشوري سنحاريب 
)705 ـ 618( ق.م ، مشروعًا مائّيًا للّري خاصًا بها على نحِو ما فعَل في نينوى  
معركة  أن  املؤّرخون  ويذكر   . منها  القريب  باستورا  وادي  من  املاَء  لها  َجَلَب  إذ 
 ، املقدوني  االسكندر  بني  أراضيها  على  دارت  ـ سنة )331( ق.م،   ـ كوكتيال 

وداريوس ملك بالد فارس .
من  تتألـف   ، باستمـرار  مسكـونة  العالـم  في  مدينـٍة  أقـدُم  أربيـُل  قلعـُة    
مساحتها   .  )3( والّسراي   )2( والطوبخانة   )1( التكية  َسَكنّية  محالٍت  َثالِث 

* سلسلة مدن وآثار العراق / وزارة الثقافة واإلعالم / 1990م .
وأداء  للعبادة  مكان   : اإلسالمية  الفرق  بعض  وعند   . االجتماع  مكان   : التكية   )1(

                     الطقوس الدينية. 
)2( الطوبخانة : مكان سالح املدفعية لدى العثمانيني .

)3( الّسراي : مقر احلكومة .
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110 آالف متر مربع وارتفاعها عن السطح 25 مترًا وقطرها 300 متر ، ويبلُغ 
لآلثار  العامُة  املؤسسُة  اْسَتْملكِت   ، داٍر  من )500( خمِسمئِة  أكثَر  دوِرها  عدُد 
والتراث )42( دارًا مع حمام القلعة الُتراثّي ، حيُث أْصَبحْت متاِحَف تَتناثر هنا  

وهناك ، ُزّيَنْت ُسّقوُفها وأواويُنها ِبُنقوٍش وَزخاِرَف غاية في اجلمال .
ُمْستوطناٍت  تّثل  آثاّريٍة  طبقاٍت  تراكِم  فوَق  فتقوُم  فيهـا  اإلسالميُة  القْلعُة  أمـا    
ُمْنُذ قياِم أّوِل ُمْسَتْوَطنٍة ، فوَق ما يسمى باألرض البْكر ، وكانت ِحْصنًا  متعاقبٍة 
. ومنازل  وأسواٌق  كبيٌر  وُبرٌج  للصالِة  جاِمٌع  فيها  َد  ُشيِّ كبيرًة  وَمدينًة   ، دفاعّيًا 

     

  ومن اآلثاِر التأريخيِة املهمِة في أربيَل ، املئذنُة املظفرّيُة ، ِنْسَبًة إلى امللِك مظّفِر 
الدين كوكبري ، تقُع في اجلهِة اجَلنوبيِة الغربّية من أربيل يعوُد تأريخها إلى زمن 
)543 ـ 586( هـ . بنيت من اآلجر واجُلصِّ على قاعـدٍة مثّمنــٍة  ومَزّينٍة بَزخارَف 
، ويبلُغ محيُط ُقْطِر املئذنة 21 قدمًا ، ولكن القسم املتبقّي من املئذنِة يرتفع إلى 

)37( مترًا . 
مسكونًا  كان  َأّنُه  على  التحّرياُت  دّلت   ، آثارٌي  تلٌّ  فهو  ـ  أغا  قالبـخ  ـ  َتـّل  َأمـّا    
خالَل األلفني اخلامس والرابع قبل امليالد . ُثمَّ ُهِجَر نهائيًا في أوائل القرن الثالث 
أبنية  آثار  بقايا  فيه  ووِجَدت   . والوركاء  الَعبيد  ِحْلِف  إلى  التلُّ  ويعود   . )ق.م( 
ومعابد والكثير من الفخار واألختام واحللي واملدافن والتماثيل الفخارّية والقالئد 

واألحجار الكرمية . 
  مدينُة أربيل ، مركز احلكم الذاتي ، شمالّي العراق ، وطبيعُتها اجلبليُة تَضعها 
مركزًا لالصطياِف ، بسبِب مناِخها الباِرِد اجلميِل ، ونزوِل الثلوج بغزارٍة في فْصِل 

ها املعتدِل في فصل الصّيف.  الشتاء وجوِّ
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منظٌر من اجلو ملدينة َأربيل 
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    وأْجمِل ما في أربيـل حـداِئُقهـا اخلاّلبـة ، ومصايُفهـا اجلميلـُة ، تتناسـُب فيهـا 
الزّوار  َيْنشُدها   ، واألْوِدَيِة  اجلباِل  بنَي   ، األرِض  َطبيعِة  تّنوِع  مع  األحزمُة اخلضراُء 

ّياُح واملصطافون للراحة واالستجمام . والسُّ

    ومـن هـذه األمـاكـن متنـزهـات كلكنـد الّسيـاحّي وخـان زاد ، وغـابات اإلدارة 
احملليــة ، وحـديقــة املدينــة . وَأَهـــّم مـصايفهــا صـالح الـديــن ،وشقـالوة وكلي 

ْحرّية . علي بك ، وبيخال ، وحاج عمران والعني السِّ
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ـََر مـن ثمانـي ُكّليـاٍت ،  ـَُل أكث ُأْنِشَئت في َأربيَل جاِمعُة صالِح الدّيـن ، َتْشم      
َغَتنْي الُكْرديِة والَعربّية ، َفْضاًل على معاِهد إعداد املعلمني ،  َيِتمُّ الّتدريُس فيها باللُّ
ة . وَأَهمُّ األسواِق في أربيل القدميِة واحلديثة  حيَّ واملعهِد الَفّني ، ومعهد املَِهِن الصِّ
- سوق القيصرّية القدمية ، وأسواق سيروان ، وأسواق هه ولير ، وأسواق الوند  

وأسواق باجكر.
     ألربيـَل َأْربـُع ُطُرٍق رئيسة هي : طريُق أربيل ـ املوصل ِبطول )96( كيلو مترًا 
وطريُق أربيلـ  كركوك بطول)86(كيلو مترًا ، وطريُق أربيلـ  دهوك بطول )172 (

كيلو مترًا  وطريق اربيل- السليمانية بطول 196 كيلو مترًا.
رُق املؤّدية إلى مصايِفها ، َفَطريُق َمصيِف صالح الدين       وَتَتفّرُع عن َأربيَل الطُّ
طوله )32( كيلو مترًا ، وطريُق َمصيِف َشْقالوة طوُلُه )50 ( كيلو مترًا ، وطريُق  
كلي علي بك طوُلُه )110( كيلو مترات ، وطريُق َمصيف بيخال طوُلُه )160 (

كيلو مترًا .

املناقشة 
َأنشأها ؟ الذي  السنني ، ومن  َأربيَل على مدى آالف  التي حكمت  األقواُم  ما  1ـ 

مدينـًة   بوصفهـا   ، كردستـان  إقليـم  مدن  من  َأربيَل  مدينَة  مييز  الذي  مـا  2ـ 
      تأريخّية موِغَلة في الِقَدم ؟

3ـ  ما أَهّم َأَثٍر تأريخّي في َأربيل ، وما َأقسامه ؟
4ـ  صف املِئذنَة املُظفرية في مدينِة أربيل ، وبنّي ِلَم ُسميت بهذا االسِم ؟

5ـ  ماذا تعرُف عن ـ تل قالبخ اغا ـ اآلثاري في مدينة أربيل ؟
6ـ  ما اّلذي َجَعل محافظة َأربيل ، ِمْنَطقًة ِسياحّية؟

7ـ  ُاذكر َأَهمَّ املصايف في محافظة َأربيل، والطرق الرئيسة التي تربط أربيل 
     باملدن األخرى.

التعبير 
     صــْف مــدينــة عــراقيــة رأيتهــا ، أو مصيفــًا زرتــه .
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من معلقة عنترة )1(
ياداَر عبلَة 

                                                                              لعنترة بن شداد *
ِم  ـَعـراُء ِمْن ُمَتـــَردَّ               َهـْل غـاَدَر الشُّ

ــــِم                                                         َأْم َهْل َعَرْفـَت الّداَر َبْعـَد َتَوهُّ
مـــــي                يـاداَر َعْبَلــَة ِباجلــواِء تَكلَّ

                                                        َوِعِمي َصباحًا داَر َعْبَلَة واْسَلمي 
              إْن ُكْنـِت َأْزَمْعــِت الِفـراَق فإمّنــا

ـــْت ِركاُبُكــم ِبَلْيـــٍل ُمْظِلــــِم                                                          َزمَّ
              أْثنـي َعَلـيَّ مِبـا َعِلْمــِت َفإنّنـــــي 

                                                        َسـْمـٌح ُمخاَلَقتـي إذا َلـْم ُأْظَلـــــِم 
              وإذا ُظِلْمُت َفِإنَّ ُظْلِمـَي باِســــٌل

                                                        مـُرٌّ َمـذاَقُتـُه َكَطْعــــِم الَعْلَقـــــــِم
              َهـال َسـَأْلِت اخَلْيَل يااْبنــَة مـاِلٍك 

                                                        إْن ُكْنــِت جاِهـَلًة مِبا َلـْم َتْعَلمــي 
              ُيْخِبـْرِك َمْن َشَهَد الَوقيَعـَة َأنّنــي 

                                                        َأْغشى الَوغى َوَأِعفُّ ِعْنَد املَْغَنــِم 

)1( شرح املعلقات السبع / للزوزني / عن تأريخ األدب العربي / د. عمر فروخ.
 ، حبشّية  جارية  ـ  زبيبة  ـ  وأمه   ، األب  جهة  من  عبس  بني  من  شداد  بن  عنترة   *
وسلبتهم  هاجمتهم  قبيلة  من  قومه  أنقذ  أن  بعد  إال   ، األمر  أول  إليه  أبوه  ينسبه  ولم 
يرعى كان   . يحبها  وكان   ، سبّية  مالك  ابنة  ـ  عبلة  ـ  واقتادوا   ، واملاشية  اإلبل 
. وفّيًا  النفس  كرمي  شجاعًا  بطاشًا  شديدًا  كان  لكنه   : بالّصغارة  إليه  ينظر   ، اإلبل   
وكثيرًا ما أنقذ قومه من هجمات أعدائهم . َعّمر عنترة طوياًل وخاض معارك ـ داحس والغبراء 
ـ وفي إحدى معارك قبيلته )عبس( مع )طي( قتل عام 614م قبل الهجرة بثماني سنني. نظم 
معلقته )75( بيتًا عقب حرب داحس والغبراء . يعاتب عبلة ويفخر بشجاعته وكرمه ويعاتب 

أباه وعمه .
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ــٍج َكـــِرَه الُكمـــاُة ِنزاَلــــُه          َوُمــَدجَّ
                                                      ال مُمِْعـــٍن َهـَربــــًا َوال ُمْسـَتْســـــــِلِم

ــْت َلــــُه         يـاشـــاَة مـا َقَنــٍص مِلَـن َحلَّ
ـــــُرِم                                                       َحـُرَمـْت َعَلــيَّ َوَلْيَتهــا َلــْم حَتْ

        َفَبَعْثُت جاِرَيتي َفُقْلـُت َلهـا اْذَهبــي
سي َأْخبـاَرهــا لـي واْعَلمــــي                                                        َفَتَجسَّ

        مَلّا َرَأْيـــُت الَقـــْوَم َأْقَبـــَل َجْمُعُهـــم 
ِ                                                       َيَتذاَمـــروَن َكــَرْرُت َغْيـــَر ُمــــــَذممَّ

ـَى َنْفسي وَأْذَهَب ُسْقَمها ـَْد َشف         َوَلق
                                                      قيـُل الَفــواِرِس َوْيــَك َعْنَتـَر َأْقــــِدِم

معاني املفردات 
املتردم : اسم موضع .

اجلواء : الوديان ، وجواء البيت : موضع فيه .
اإلزماع : توطني النفس على الشيء .
ازمعت: عودت نفسك على التوطني.

الركاب : اإلبل .
املخالقة : على زنة مفاعلة ، من اخُللق .

باسل : شجاع .
الوقيعة : اسم للحرب .

الوغى : أصوات أهل احلرب .
املغنم : املكسب .

املدجج : تام السالح، محمل بالسالح.
اإلمعان : اإلسراع في الشيء .

االستسالم : اإل نقياد .

الشاة : كناية عن املرأة .
التذامر : احلض على القتال.

ويك: ويلك.
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التحليل والتعليق 

     مثلما هي عادُة شعراء اجلاهلية من أصحاب املعلقات )1( ، يستهل عنترة معلقته 
بذكر أطالل ديار عبلة ابنة عمه التي أحبها منذ الصغر ، وسط معارضة أهلها ، ثم 
زواجها من غيره . وأهم األغراض التي تضمنها شعر عنترة ، كما هو واضح في 
قصيدته ـ الغزل واحلماسة ـ وعنترة ال يجيد حتديث احملبوبة ألنه يحاول اجتذابها 

بذكر وقائعه وبطوالته في احلرب .
    أما حماسته فتتناول احلوادث املفردة وصراعه مع فالن وفالن ، أو هجومه مع 

قومه بني عبس على األعداء .
عبلة  دار  يناجي  فهو   ، ووصفوه  أنشدوه  إاّل  شيئًا  له  الشعراُء  ماترك   : يقول     
ويطلب منها أن تكلمه وتخبره عن أهلها وتنى للحبيبة طيب العيش  ثم يعاتبها 
ويقول : إْن عزمِت على الفراق ، فقد شعرت به ملا زممتم إبلكم لياًل ويخبرها بأنه 
أذاقه  أحد  لظلم من  تعرض  إْن  لكنه   ، لم يهضم حقه  إذا  ، وديع  املخالطة  سهل 
عقابًا يكرهه كما يكره طعَم العلقم ، ثم يذكرها بأن تسأل عن حاله في القتال ، 
فهو الفارس الذي إذا ما اشتدت املعارك ورأى بأس العدو وشراسته فإنه سيصمد 
ويقارعهم بعناد ولن يفكر بالهرب . ثم يعود ليسأل جاريته ، ويكلفها أن تتحرى 
أن أعداءه  ثانيًة فيذكر  مت عليه  ثم ميزج غزله بحماسته  التي ُحرِّ أخبار حبيبته 
ومما   . أعقابهم  املعروفة وصدهم على  عليهم بصوالته  أغار   ، يتناخون  أقبلوا  إن 
يشجعه على ذلك ويشفي غليله مناداة قومه له واستنجادهم به ، فقد َعّولوا عليه 
هزمية األعداء وإنقاذ القوم منهم . وهذا هو الذي يذهب همه ويفرحه ، ألنه كان 
أننا ال نستطيع أن نقوَل لعنترَة : إنك  امللجأ الوحيد الذي الذت به قبيلته ، ثم 
الباطل  أنه لم يستغل الشجاعة في  كّذاب تّدعي ما ليس لك ، ومن تام بطولته 

واالعتداء على الناس ، إمنا استعملها إلرجاع احلق ودفع شر املعتدين .

أو  الكعبة،  وُعِلَقت حول  الرقاع  على  ُخَطْت  إما ألنها  )املعلقات(  : سميت  املعلقات   )1(
بالنفوس   ْ ُعِلَقت  ألنها  أو  النساء،  بأجياد  املعلقات  القالئد  تشبه  فأنها  لشهرتها،      

    وطابت فحفظتها الصدور وعلقت بها .
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املناقشة 
إطار  في  يتعايشون   ، اجلاهلية  زمن  العربية  اجلزيرة  في  الناُس  كاَن  1ـ 
في  ومارسها   ، منها  واحدة  عنترة  وصف   . إنسانية  قيم  مجموعة     

       حياته ، فما هي ، وكيف بسطها عنترة ؟
2 ـ   استعانت قبيلُة عنترة به على قبيلة معادية ، أين هذا من القصيدة ؟

هذا  أعجبك  هل   ، وسماحته  ووفاءه   ، األبّية  نفسه  عنترة  وصف  ـ   3
        الوصف . وكيف ؟

4 ـ   ما الذي شجع عنترة على مقاومة األعداء ، وأسعده ؟
5 ـ   َأظهـر عنتـرة أنـه وديع تطيب صحبته ، لكنه شديد على من يظلمه

       كيف عبر عن ذلك ؟

التعبير 
عن  دفاعًا   ، عصره  إطار  في  ولكن   ، العبسي  عنترة  بشجاعة  نعجُب  نحُن       
احلق ، وصد العدوان .لكن مفهوم الشجاعة اليوم يضيف ِقيمًا تتطلبها التطورات 

احلضارية والتقدم العلمي . . كيف تثبت ذلك ؟

*  *  *  *  *
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ُهْدَنُة ُصْلِح احُلديبّية *

بَن ُسَهْيَل  اهلِل  َعبِد  بُن  ٌد  ُمَحمَّ َعَلْيِه  صاَلَح  ما  هذا   . الّلُهمَّ  ِباْسِمَك   «      
فيهنَّ  َيْأَمُن   ، ِسننَي  َعْشَر  الّناس  َعِن  احَلْرِب  َوْضِع  َعلى  اْصَطَلحا   . َعْمرو    
ُقَرْيٍش ِمْن  ُمَحّمدًا  َأتـى  َمْن  َأنَّـُه  َعلـى   . َبْعٍض  َعْن  َبْعُضُهـم  َوَيُكـفُّ   ، الّنـاُس      
َلـْم  ـٍَد  ُمَحّم َمَع  مِمَّن  ُقَرْيشًا  جاَء  َوَمْن   ، َعَلْيِهم  ُه  َردَّ ِه  َوِليَّ ِإْذِن  ِبَغْيــِر    

    َيـُرْدوُه َعـَلْيــِه .
َأْن  ـَبَّ  ـَْن َأح ِإْغـالَل . وأنَّـُه م َوَأنَّـُه ال ِإْسالَل َوال  َعْيَبٌة َمْكفوَفٌة ،  َبْيَننا          َوأنَّ 
َعْقِد  في  َيْدُخَل  َأْن  َأَحبَّ  َوَمْن  فيه،  َدَخل  َوَعْهِدِه  ُمحمٍد  َعْقِد  في  َيْدُخَل     

    ُقَرْيٍش َوَعْهِدهم َدَخَل فيه« )1( .

معاني املفردات 
اصطلحا : تصاحلا .

وضع احلرب : ترك القتال .
هذه  فاستعيرت   ، بعضهما  عن  الفريقان  يكف  أن  املراد   : مكفوفة  عيبة 

                              العبارة لهذا املعنى .
إســــالل : َسرقة خفية .

إغـــــالل : خيانة .

طالب أبي  بن  علي  .وكتبها  وصحبه(  وآله  عليه  اهلل  محمد)صّلى  الرسول  َأمالها   *
    )عليه السالم( .

الطالئع دار   / احلميد  عبد  الدين  محيي  محمد  حتقيق   / هشام  البن  الّنبوية  السيرة   )1(
      القاهرة 2005م .
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الشرح والتعليق
      حدثْت هذِه الهدنة في أثناء غزوة احلديبّية ، عندما توجه املسلمون من املدينة 
املنورة باجتاه مّكة ألداء العمرة ، في شهر ذي القعدة . وفيها كان الرسول )صّلى 
اهلل عليه وآله وصحبه( واملسلمون ُمعتمرين ، ال يريدون َحْربًا  فحاولت قريش 
الّتصدي لهم ومنعهم من الوصول إلى بيت اهلل احلرام في مّكة ، ألّنها َعّدت ذلك 

حتدّيًا يهدد قريشًا وينال من هيبتها بني القبائل .
حتت  وصحبه(  وآله  عليه  اهلل  )صّلى  الرسوَل  وبايعـوا  املسلمـون  ـَب  َتَأهَّ      
وقريش   املسلمني  بني  معقدة  مفاوضات  َجَرت  ُثمَّ   ، الرضوان  بيعة  الشجرة 
وآله  عليه  اهلل  )صّلى  الكرمي  الرسوُل  أماله  الذي   ، الصلح  هذا  عقد  إلى  انتهت 
عقد  أول  وهو   . بقلِمه  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  وخّطه  وصحبه( 
الرسول أظهر حنكة وذكاء  أن  املؤرخني على  املشركني ، ويتفق كباُر  قانونّي مع 
. املسلمني  صالح  في  املعاني  من  كثيرًا  سطوره  بني  حمل  ألنه   . امضاِئه  في 

املناقشة 
1 ـ َسمِّ طرَفي صلح احلديبية .

2 ـ ما أهم بنود الصلح التي اتفق عليها الطرفان ؟
3 ـ أظهرت قريش شروطًا قبل الصلح . ما أهمها؟

4ـ  هل تعتقد أّن هذا الصلح َمّهد لفتح مّكة ؟
5 ـ ما رأيك في أّن صلح احلديبية كان من جانب املسلمني ؟

التعبير 
وتنبذ اإلسالم  وأولها  الناس  بني  السلم  إشاعة  إلى  تدعو  ا  ُكلهُّ األدياُن     

 احلروب . ُاكتب عن جمال السلم وبشاعة احلروب .

*  *  *  *  *
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الّشيُخ والَبْحر )1(
                                                 

                                                     للروائي األمريكي : أرنست همنغواي*
                                                            ترجمة : منير البعلبكي .

الشيخ والّصبي:
)تيار  في   ، الَقْعِر  َعريَض  قارٍب  في  َوْحَدُه  َمَك  السَّ َيصيُد  َعجوزًا  َرُجاًل  كاَن       
اخلليج( )2( ، وكاَن َقْد َسَلَخ أْربَعًة وثماننَي َيْومًا ِمن غيِر َأْن َيفوَز ِبَسَمَكٍة واحـِـَدٍة  
وفي األّياِم األربعني األولى كاَن َيْصَحُبُه ُغالٌم َصغيٌر . حتى إذا قضى أربعنَي يومًا من 

غيِر َأْن ُيَوّفَق إلى َصْيٍد ما .
      قـاَل َأَبـوا الُغالِم الْبِنهما َأنَّ الّشيَخ َمْنحوٌس َنْحسًا ال َرْيَب فيِه وال ُبْرَء ِمْنــُه .

   َو َسأالُه َأْن َيْعَمَل في قارٍب آَخَر ما َلِبَث َأْن فاَز ِبثالِث َسَمكاٍت راِئعاٍت في اأُلسبوِع 
األّوِل . َوَلقْد أْحَزَن الُغالَم أْن َيرى الّشْيَخ َيْرِجُع ُكلَّ يوم خالَي القارِب  فكاَن ما 
راِع  ة أو ِمْحَجِنِه وَحْربوِنِه والشِّ َيْفتُأ مَيْضي لِلقاِئِه وُيساِعُدُه في َحْمِل َصنانيرِه امللَتفَّ
َوَقْد  َيبدو  َعتيٍق، فهو  َدقيٍق  ِبأكياِس  ُمَرقَّعًا  راُع  الشِّ الّسارَيِة . وكاَن  َحْوَل  املْطويِّ 

ْرَمدّية . ُطِوَي على هذِه الّشاِكَلِة َأْشَبَه ما يكوُن براية الهزميِة السَّ
ِر ُعُنِقِه جَتاعيُد َعميَقٌة َوَعَلْت َخّدِيِه      كاَن الّشيُخ َمْعروقًا شاِحبًا اْنَتَشَرْت في ُمَؤخَّ
انعكـاس  َثَمرُة  هو  الذي  املُْؤذي  غيِر  اجِلْلِد  َسَرطاِن  َعْن  الناِشَئُة  الّسمراُء  الُقروُح 

الّشمـس علـى َصْفحـِة امليـاه فـي املنـاطـِق االستـوائّيــــِة ...

التصرف،  من  بشيء  موجزة   . الطويلة  القصة  هذه  من  أجزاء  اقتطاع  إلى  عمدنا   )1(
          ليطلع طلبتنا األعزاء على األسلوب القصصي الرائع الذي تيز به هذا الكاتب .

نوبل  جائزة  ونال    . م   1889 عام  ولد   . األمريكي  األدب  أعمدة  من  همنغواي  آرنست   *
   لآلداب عام 1954م قبل سبع سنوات من وفاته منتحرًا في الثاني من توز عام 1962م . كان 
احلربني  مآسي  عاش   . العشرينات  في  بفرنسا  باريس  في  الضائع(  )اجليل  املغتربني  من     
: )ثم تشرق  أعماله  وأهم   . ، وعكس جتاربه خاللها  األسبانية  األهلية  العامليتني واحلرب     
   الشمس 1926م، وداعًا للسالح 1929م ، الذين ميلكون والذين ال ميلكون 1937م ، ملن 

    تقرع األجراس 1940م ، عبر النهر وخالل األشجار 1950 ، الشيخ والبحر 1950م .
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    كاَن ُكلُّ شيٍء فيِه َعجوزًا َخال َعيَنْيِه ، وكاَن لوُنهما ِمْثَل َلْوِن الَبْحِر . وكانتا 
ُمبَتهَجَتنْيِ باِسَلَتني .

َفَة َبْعَد َأْن َدفعا الَقارَب إلى اليابَسة.      قاَل َلُه الُغالُم فيما هما َيْصَعداِن الضِّ
ـ » سانتياغو ! في استطاعتي َأْن َأْذَهَب َمَعَك ِمْن َجديد ، َلقد ُفْزنا َبَشيٍء 

      من املاِل « .
ُه . بيُّ ُيِحبُّ َمِك ، وكاَن الصَّ بيَّ َصْيَد السَّ َم الصَّ      كاَن الّشيُخ قد َعلَّ

      وقاَل الشيُخ : أنَت تعَمُل اآلَن على َظْهِر َمْرَكٍب َمْحظوٍظ . ِاْبَق َحْيُث َأْنَت . . . 
     َأنا َأْدري جّيدًا َأنَّ ِفراَقَك لي َلْم َيُكْن ناشئًا عن ُشكوِكَك.

ُ عَليَّ َأْن  ـ » بابا هو الّذي َأكَرَهني على ِفراِقك« . َأنا ما َأزاُل ُغالمًا َصغيرًا ، َوَيَتعنيَّ
ُأطيَعُه .

     فقاَل الّرُجُل الَعجوُز : » َأْدري . هذا َشيٌء َطبيعيٌّ ِجّدًا « .
ـ » ليَس َلَدْيِه إمياٌن « .

    فقاَل الشيُخ : ال . . أّما نْحُن فإمياُننا َقِويٌّ . َأَلْيَس كذلك ؟ « .
ْيِد الصَّ على  بِه  َتْسَتعنُي  ْردين  السَّ ِمَن  َبَشيٍء  وآتيَك  َأْذَهَب  َأْن  ُتريُد  َهْل   « ـ 

      غدًا؟ « . . . 
َحْتُهما        َلوَّ َعْيَننِي   ، َقِة  والثِّ باحُلبِّ  ناِضَحَتنِي  ِبَعْيَننِي  إليِه  الَعجوُز  الّشْيُخ  َوَنَظَر     

الّشمُس ، وقال : 
َك . َك ابُن َأبيَك وُأمِّ ـ » َلو ُكنَت َوَلدي الْنَطَلْقُت ِبَك َوغاَمْرُت ، ولكنَّ

     وَأنَت َتْعَمُل على قارٍب َمْحظوظ « .
وسألُه الُغالُم :

ـ » إلى َأيَن ُتريُد َأْن َتْذَهَب ؟ « .
َأْنَطِلَق َأن  َيِجُب   ، الّريُح  ُل  َتَتحوَّ حنَي  َأعوَد  ِلَكي   ، َأْسَتطيُع  ما  َأْبَعِد  إلى   « ـ 

     َقْبَل َأْن َيْبُزَغ الفْجُر « .
ِة ِبَحيُث َتْستطيُع َأْن َتصطاَد َسَمكًة   ـ » ولكن َهْل َتُظنُّ َأنََّك ال تزاُل ِمَن الُقوَّ

     َكبيرًة ، كبيرًة َحقًا  ؟ « .
ـ » َأُظنُّ ذلَك ، وإلى هذا َفُهناَك ِحَيٌل َكثيَرٌة « .

الَعجوُز  ُجُل  الرَّ وَأْسَنَد   ، املَُشَرَع  باَبُه  وَوجلا   ، الّشيخ  كوخ  َنحَو  َمعًا  ما  َوَتَقدَّ    
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ْندوق َوساِئَر       الساريَة وِشراَعها املَْطويَّ إلى اجِلداِر ، َوَوضَع الُغالُم الصُّ
     األدواِت ، إلى جاِنبها  .

 وسأَلُه الُغالُم:
 ـ » ما ِعنَدَك من الّطعام ؟ « .

َمِك . َأحُتِبُّ َأْن َتْأُكَل َشْيئًا ِمْن ذِلك ؟ « ـ » ِقْدٌر ِمن اأُل ُرزِّ املَُزْعَفِر مع السَّ
ـ » ال ، َسوَف آُكُل في البيِت ، َهْل َأْضِرُم َلَك الّناَر ؟ « .
ـ » ال ، َسأْضِرُمها في ما بعد . َوَقْد آُكُل اأُل ُرزِّ باِردًا « . 

ْرديِن ؟ « . ـ » َهْل أْسَتطيُع َأْن آُخَذ َشَبكَة َصْيِد السَّ
راِجعًا  َرَأْيَتني  َلو  َتقوُل  فماذا   . َسعيٌد  َرْقٌم  والثمانني  اخَلمسَة  إنَّ   . َطبعًا   « ـ 

     ِبَسَمكٍة َتِزُن َأكَثَر ِمْن َألِف َرْطٍل ، في قاربي ذاك ؟ « .
فقال الُغالُم:

ياديَن الباِرعني وقليٌل من الّصيادين الِعظام ، ولكن َليَس هناَك  ُهناَك كثيٌر مَن الصَّ
واِحٌد ِمْثُلَك .

فقال الشيُخ:
ـ قد ال أكوُن قوّيًا ِبَقْدِر ما َأُظنُّ ، ولكّني َأْعِرُف َكثيرًا ِمَن احِلَيل ، وإنَّ ِعْندي 

   َعزميًة صاِدقًة .
باِح ، َسْوَف ُأعيُد  ـ » َيْنبغي َأْن تأوي إلى الّسريِر اآلَن ، ِلكي َتْنَهَض َنشيطًا في الصَّ

طيَحِة . . . َنْ جيدًا َأيُّها الّشيُخ « . هذِه األشياَء ُكلَّها إلى السَّ
وغاَدَر الفتى املَكان .

قاِد وَحُلَم بأْفريقية َيوَم كاَن      ومــا هي إال فترٌة قصيرٌة حّتى اْسَتسلَم الّشيُخ للرُّ
ويلِة ، وبالّشْطآِن الّناِصَعِة الَبياض إلى َحدٍّ ُيؤذي العنَي   ْطآِن الّذهبيِة الطَّ َصبّيًا وبالشُّ
مراِء . َلَقد اْنَتهى إلى َأْن َيحيا ، اآلَن ، ُكلَّ  ؤوِس العاليِة ، واجلبال الَعظيمِة السَّ وبالرُّ
َليلٍة ، في ذلَك الّساِحِل األْفريقّي . وفي أْحالِمِه َسِمَع َهديَر األْمواِج ، وَرأى َقواِرَب 
ِب الَقدميِة التي  نوِج َتْنطِلُق ِمْن ِخاللها . وَعّطَرْت ُرقاَدُه َرّيا الَقطران وِحبال الِقنَّ الزُّ

َيْسَتْرِوُحها املَْرُء على ُمتوِن املَراكِب .
ِمُل إليِه راِئَحَة أْفريقية َنفسها . وِعنَد الّصباِح ، كاَنْت َنساِئُم الَبرِّ حَتْ

َوَنَشَر    ، املَْفتوِح  الباِب  ِخالِل  ِمْن  القَمر  إلى  وَنَظر   ، ِفراشِه  ِمْن  الّشيُخ  َنَهَض     
َلَكـي  الّصاعـَِد  َسبيَلـُه  واّتَخـَذ   ، الكوِخ  خاِرَج  باَل  َأّنُه  ُثمَّ   . واْرتداه  َبْنَطلوَنُه 
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باِح ، ولكّنُه َعَرَف َأنَّ هذِه اإلرجِتافَة َسوَف  يوِقَظ الُغالَم . كاَن َيْرجَتُِف ِمْن َبرْدِ الصَّ
ُئُه فما هي إاّل ُبْرَهًة َحّتى َيْنكبُّ على ِمْجداَفيِه . ُتَدفِّ

ْيُخ  َوَدخَل      وَلم َيُكْن على باِب الَبْيِت الذي َيقِطُنُه الُغالُم ُقْفٌل ما ، َفَفتَحُه الشَّ
الَبيَت ِبَقَدميِه احلافَيَتنْيِ في ُتَؤَدٍة َوَسكينٍة . كاَن الُغالُم نائمًا في َسريٍر َصغيٍر قائٍم 
َنُه في ُوضوٍح على ضوِء القَمِر  في الُغرَفِة األولى ، وكاَن في َميسوِر الّشيِخ َأن َيَتَبيَّ
احمُلَتَضر . وفي ِرفٍق َأْمَسَك بإحدى الَقَدَمنْيِ َوَرَفَعها في الَهواِء  َحّتى اْسَتفاَق الُغالُم 
الُكرسيِّ  َعِن  َبْنَطلوَنُه  الُغالُم  َفتناوَل  رأَسُه   الّشيُخ  وَحنى  إليِه   وَنَظَر   ، واْستداَر 

ريِر ، ُثمَّ اْستوى قاِعدًا في الِفراِش واْرَتدى الَبْنَطلون . املُجاوِر للسَّ
عاُس ال يزاُل في َعْيَنْيِه         غادَر الّشْيُخ الَبْيَت ، وَمضى الُغالُم في إْثِره . كاَن النُّ

َفَوَضَع الّشيُخ ِذراَعُه َعلى َكِتَفْيِه وقال : 
ـ َأنا آسٌف إليقاظي ِإياك .

فقال  الُغالُم:
جال . هوُض باِكرًا ُهَو َوْحَدُه الاّلِئُق بالرِّ ـ َدْع َعْنَك ذِلَك ، النُّ

ريَق إلى كوِخ الّشيِخ . وعلى الّطريِق وحَتْت ُجنِح الظالِم ، كاَن رجاٌل  َوَهَبطا الطَّ
إلى  اْنتهيا  إذا  َحتى  َأكتاِفهم  َقوارِبِهم على  َسواري  َحَملوا  َوَقد   ، كون  َيَتحرَّ ُحفاٌة 
ّلِة ، واحُلْربوَن واحمِلَْجِن . َوَحَمَل الّشْيُخ ساِريَة  الكوِخ َحَمَل الُغالُم اخُليوط في السَّ

راَع املُلَتفَّ َحْولها على َكِتِفه . القارِب والشِّ
وسأَلُه الُغالُم : َهْل ُتريُد َقهوًة ؟

َة في القاِرب ، ُثمَّ َنْحَتسي َشيئًا ِمْنها ، وَتناوال َالَقهوَة  ـ َمَن اأَلْفضِل َأْن َنَضَع الُعدَّ
بُعلَبَتي َصفيٍح ِمْن ُعَلِب احَلليِب املُكثَِّف ، في حانٍة َتْسَتقِبُل الّصياديَن في الّصباِح 

الباِكر .
وسأَلُه الُغالُم : َهْل مُنَْت َنْومًا َعميقًا ، َأيُّها اجَلدُّ ؟

ـ َأَجْل ، مُنُْت َنومًا َعميقًا ، يامانولني . َأنا واِثٌق ِمَن الّنجاِح الَيْوَم . 
فقال الُغالم :

ردين . . .  ـ وكذلك َأنا . واآلَن َيِجُب َأْن آتي ِبنصيِبَك وِبَنصيبي ِمَن السَّ
الُعمومّي  الَثْلِج  ُمسَتوَدِع  إلى   ، املَْرجانيِة  خوِر  الصُّ َفوَق   ، الَقَدَمنِي  حافَي  واْنطَلَق 

اّلذي ُحِفَظْت فيِه األْطعاُم .
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    واْحتسى الّشْيُخ َقْهَوَتُه في ُتؤَدٍة. َفَقْد كاَنْت ُكلُّ ما َسَيْدُخُل َجْوَفُه َطواَل ذلك 
عَمنْيِ ، َوَقد َلفَّ َهذيِن األخيَرْيِن بإْحدى  رديَن والطُّ الّنهار. َوَرَجَع الُغالُم حاِماًل السَّ
مِل  ُحِف الَعتيقِة . وَهَبطا املَجاَز املَُؤدّي إلى القاِرب ، غاِرَزْين َأْقداَمُهما في الرَّ الصُّ

اخَلصيِب ، َوَرَفعا القارَب َوَقذفا به ، فاْنساَب على َوْجِه املاء .
ـ » َأتّنى لَك َحظًا َسعيدًا ، َأيُّها اجَلدُّ . . « 

ـ َوَأنا أَتّنى لَك َحظًا َسعيدًا ، كذِلَك أجاَبُه الّشيخ .

                                             أرنست همنغواي

*  *  *  *  * 
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معاني املفردات 
تيار اخلليج : تيار دافي في خليج مكسيكو .

منحوس : ذو حظ سّيء .
ال ريب فيه : ال شّك فيه .

احلربون : رمح مرّيش لصيد احليتان .
احملجن : آلة لف اخليوط .

قروح : نتوءات بقايا اجلروح .
السردين : أسماك صغيرة تستعمل طعمًا لألسماك الكبيرة .

وجلا : دخال .
الرز املزعفر : خلط بالزعفران .

البارعني : ذوي اخلبرة .
بتؤدة : بهدوء .

التحليل والتعليق
      ُيعـد أرنسـت ميلـر همنغـواي مـن أهـم الروائييـن وكتـابالقصــة األمريكييــن  
َغِلَبــْت عليــه فــي البدايــة النظــرة السوداويــة )التشاؤميــة( للعالــم ، إاّل أنــه 
عــاد ليجــدد أفكــاَرُه فعمــل علــى القــوة النفسيــة لفعــل اإلنســان فــي رواياتــه. 
فــي  الطبيعيــة  القــوة  تتحــدى  وهــي  القــوة  هــذه  أعمالــه  تصــور  مــا  وغالبــًا 

صــراع ثنائــي وفــي جــّو مــن العــزلــة واإلنطــوائيــة.
     عـكـــس هـمـنـغــواي جتـاربــه الشخصيــة فــي احلربيــن العامليتيــن  واحلــرب 
األهليــة األسبانيــة ، وتيــز أسلوبــه بالبساطــة واجلمــل القصيــرة ، وشخصيــاتــه 
ألــم  أو  شكــوى  دومنــا  واألهــوال  املصاعـب  يتحملــون  أبطــال  أفــراد  دائمــًا 

تعكــس طبيعتــه الشخصيــة .
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الــرجــل قلــب  وطيبــة   ، الشيخــوخــة  تعــالــج  القصــة  وهــذه   
صيــاد الـسـمــك ، والـقـصــة نـسيــج متكــامــل حليــاة صيــادي األسمــاك فــي 
خليــج ـ مكسيكــو ـ الــذي يجــري شمـااًل مبحــاذاة الســاحـل األمــريكــي نحــو 
اجلــزر البــريطــانيــة  وتعكــس مـدى تصميــم اإلنســان وعــزمــه علــى حتـقـيــق

 أحـالمــه .
     فـاألشـهــر الثــالثـــة التــي مـــرت علــى الشيـــخ مــن دون صــيــد لــم تفــت 
بعــزم وتصميــم  الطبيعــة  مقــارعــة  عــلى  زادتــه تصميمــًا  بــل   ، عــزمــه  فــي 

وعنــاد يفــوق التصــور . 
    حتــى استطــاع أخيــرًا أن يصطــاد سمكــة أطــول مــن مركبــه . لكنــه دخل 
في صراع جديد مرير مع أسماك القرش التي هاجمت السمكــة املشــدودة إلــى 
غـيــــر  الـســـاحــــل  إلــــى  يـصــل  ولــم   ، حلمهــا  تنهــش  وأخــذت  القــارب 
هـيـكلـهــــا  لـكــــن الشيـــخ مـــع ذلـــك شعـــر بلـــذة التغـلــب علـــــــى ســـوء 
احلـــظ والطبيعـــة ، ســـاعـــده فـــي ذلـــك الصبـــــــي الصغيــربتشجيعــه إيــاه 

فالبنــاء يحتــاج إلــى احلجــر الصغيــــر كحــاجتــه إلــى احلجــر الكبيــر .

*  *  *  *  *



112

املناقشة 

1ـ ما رأيك مبقدمة قصة ـ همنغواي ـ الشيخ والبحر ـ ؟
2ـ هل تنيت أن تشارك الشيخ ـ في رحلة الصيد هذه ـ ؟

يخ يعمل وحده ؟ 3ـ هل كان الصبّي الصغير محقًا بترك الشَّ
4ـ كيف ساعد الصبّي الصغير ـ مانولني ـ معّلَمُه الّشيَخ الصياد ؟

5ـ هل كان الصبّي صادقًا في حبه للشيخ ومساعدته إياه ؟
6 ـ ما الدوافع التي جعلت الشيخ يصر على ولوج البحر وصيد السمك 

     الكبير ، على الرغم من ِكبر سنه وشيخوخته ؟
7 ـ أتعتقد أن الشيخ حقق انتصارًا أم أنه فشل ؟

8 ـ لو كنت مكان الشيخ ، واصطدت سمكًة كبيرًة ، وهاجمتك أسماُك 
      القرش ، فما الذي تفعلُه ؟

التعبير 
في  تنسه  لم  موضوعًا  فيها  تعالج  اأَلسطر  من  عددًا  تكتب  َأن  حاول    

حياتك .

*  *  *  *  *
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الُغروب )1(                                       

صافي *   للشاعر / معروف عبد الغني الرُّ
                        َنَزَلـــْت جَتــرُّ إلـى الُغــُروِب ُذُيـــواًل

                                  َصْفــراَء ُتْشــِبــُه عاِشــقــًا َمْتُبــــوال
                        َتْهــَتـزُّ َبْيــَن َيـــِد املَغيــِب كأّنهـــــا

                                  َصــبٌّ َتَْلَمــَل فــي الِفــراِش َعليــال
                        َضِحَكْت مشـاِرُقها بَوجِهَك ُبْكـَرًة

مـــاَء أصـيــال                                     َوَبَكــْت َمغـاِرُبهــا الدِّ
                        ُمْذ حاَن في ِنْصــِف النَّهاِر دُلـوُكها 

                                  َهَبَطــْت َتزيـُد علــى الّنـزوِل ُنـُزوال
ــماِء ُمنيـــــَرًة                         قد غـاَدَرْت َكِبَد السَّ

                                   َتــْدنـــو قليـــاًل ِلأُلفـُــــوِل َقليــــــاًل 
                        حّتى َدَنــْت َنْحَو املَغيِب َوَوجُههـــا 

                                   كالَوْرِس حـاَل بــِه الّضـيــاُء ُحــؤوال
                        وَغَدْت بأْقَصى اأُلْفق ِمْثَل َعـــــراَرٍة 

                                   َعِطَشــْت فأبـَدْت ُصـفـَرًة وُذبــــوال
ـَْت كالّشــُواِظ َعقيَبهـا             َغَرَبْت فأْبقـ

                                    َشفقـًا بحاِشـَيـِة الّسـمـاِء َطــويــــال

                        
صافي / عبد اللطيف شرارة / دار صادر / بيروت .  )1( الرُّ

املدرسة    في  بالتعليم  اشتغل   . 1945م  سنة  وتوفي  1875م  سنة  ولد  عراقي  شاعر   *
انتخب   . ببغداد  املعلمني  بدار  ثم  بالقدس  املعلمني  دار  في  ثم  االستانة  في  امللكية    
االجتماع  مثل   ، كثيرة  شعرية  أغراضًا  طرق   . عديدة  مرات  النواب  مجلس  في  عضوًا     

     والتربية والفلسفة والوصف والسياسة .
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                   َشَفـٌق َيـُروُع الَقلـَب شـاِحـُب لْوِنــِه
َما َمْسـُلـوال َخ بالدِّ                                   كالّسيِف ُضـمِّ

                       َيحـكـي َدَم املَظلـوِم مـاَزَج أْدُمعـــــــًا
                                 َهَمَلـْت بهـا َعنُي الَيتيـِم ُهُمـــــوال    

                       َرّقـــْت أعـاليــِه وأْســَفُلـُه الــــــــذي
                                       في اأُلْفـِق ُأْشـِبَع ُعصـُفرًا مْحلـوال

ـَْس قـد َرفعــْت بـِه م                        َشَفـٌق كـأّن الشَّ
                                       ُرْدنـــًا ِبــَذْوِب ِضـياِئهــا َمبُلـــوال

                       كاخَلــْوِد َظّلــْت َيـْوَم َوّدَع إلُفهــــــــا
                                          َتْرُنــو وَتْرَفــُع َخْلَفـــُه املِْنديــــــال

                       حّتـى َتـواَرْت باحِلجـــاِب وغـــاَدَرْت
                                      َوجَه الَبسيَطِة كاِســفًا مخــــذوال

ُه                        فكــأّنهــــا َرجـــــٌل َتَخــــّرَم ِعــــــزَّ
                                     َقْرُع اخُلطــوِب َلـــُه َفعــاَد َذليـــال

باهـِة صــاِغرًا                        واْنَحــطَّ مـن ُغَرِف النَّ
                                        وأقـــاَم في غــاِر الَهــَواِن ُخُمــوال

 

*  *  *  *  *
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معاني املفردات

َمْتُبواًل: ولهان ، مرهق .
نزلْت: أي الشمس .

الصب: العاشق .
تلمل: تقلب في فراشه من األرق أو املرض .

دلوك الشمس والنجوم: زوالهـا عـن االستـواء ، ويستعمـل في الغروب .
األفول: الغروب .

الورس: نبت أصفر يصبغ به .
العرارة: جمع العرار : نبت طيب الريح .

الشواظ: اللهب الذي ال دخان فيه .
الشفق: احلمرة التي ترى في املغرب بعد سقوط الشمس .

دموع  مازجته  مظلوم  دم  يشبه  الشفق  هذا  أنَّ  أي   ، الشفق  أي  يحكي: 
ذلك  مع  وهو  فاحتًا  لونه  كان  الدمع  مازجه  إذا  الدم  ألن   ، يتيم          

                 مشعر باحلزن .
العصفر: نبت أصفر يصبغ به .

الردن: أصل الكم .
اخَلْود: الفتاة احلسنة اخللق ، الشابة .

ترنو: تنظر .

*  *  *  *  *
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التعليق النقدي 
علـى  النقـاد  درج   ، الكبــار  العـراق  شعــراء  مـن  واحـد  صـافـي  الـرُّ معــروف     
صدقي  وجميل   ، الشيبي  رضا  محمد  وهم  الكالسيكيني(  )الشعراء  وصفهم 
صافي في كل أغراض الشعر وبخاصة  الزهاوي ، وعبد احملسن الكاظمي . ألف الرُّ
الشعر االجتماعي والسياسي ، تناول رعاية األيتام ، وإغاثة األرامل  واحترام املرأة  

وتهذيب النفوس ، ونشر العلم ، ومحاربة الفقر ، ونبذ اخلالفات املدمرة .
     تنـدرج هـذه القصيـدة فـي غـرض وصـف الطبيعـة التـي تغلـب عليهــا النـزعــة 
صافي يكثر دائمًا من  الرومانسية ـ اخليالية ـ وعشق الطبيعة، وتخيل الكون ، والرُّ
فتغير  الزمنية ،  الرؤية  إلى رؤيته اخليالية ،  الذي يعيشه ، فيضيف  للعالم  نقده 

األحوال من الفرح إلى البكاء ، إلى أن يتذكر املظلوم الباكي واليتيم . 
    ويتضح هذا التحول بجالء في البيتني األخيرين الّلذْين الشك في أنهما َوصفا 
باإلحباط  شعور  واكتنفه   ، عوزًا  عانى  أنه  إذ   ، األخيرة  أيامه  في  صافي  الرُّ حاَل 

واحلزن ، مما آل إليه شاعر كبير مثله .
الدنيــا  للزوال ، بعد أن كان ميأل  صافي هو الشمس اآليلة  الرُّ    وعليه ، يكون 
لـقـد   ، الشمــس طــاقــًة عـظيـمــًة  شهـرًة وحركــًة واحتجــاجــًا كمــا تلــؤهــا 

ه،  وذلَّ ليعيــَش أيامـه األخيــرة مهمــاًل . غــرب وجــودُه مثلها وتــزق عــزُّ

املناقشة 
هذا  جتسيم  استطاع  كيف   . بعاشق  الغروب  شمس  صافي  الرُّ َشبَه  1ـ 

      التشبيه  في البيت الثاني ؟
صافي شفق الشمس بالسيف ؟ 2 ـ ِلَم شّبَه الرُّ

نزعتـه  إلـى  والسياسيـة  االجتماعيـة  النزعـة  الّرصافـي  أضـاف  ملـاذا  3ـ 
      الرومانسية في الشعر الوصفي؟
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الـبـيــت فــي  ـ  الـنـبـاهــة  ُغــرف  ـ  مـن  الـشـاعــر  يـقـصــد  مــاذا  4ـ 
     األخير ؟

بنتاجهم  ونعتز   ، الفكر  وأهل  واألدباء  الشعراء  نرعى  أن  ميكننا  كيف  5ـ 
      ونكرمهم ؟

التعبير 

مــــوقـعـــــًا  نـفـســـــك  فـــي  وقــــع  طـبـيـعـيـــــًا  مـشـهــــدًا  صـــــف   
حـسـنــًا .

*  *  *  *  *
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التَّلّوث البيئي 

ألنَّ   . البيَئِة  َتَلّوِث  ُمشِكَلُة   ، احَلديِث  الَعْصِر  في  اإلنساِن  وجوَد  ُتهّدُد       
ُبطوِن  في  ِة  اأَلِجنَّ َشْكِل  من  ُيغّيُر  املَُتَعّددِة  ِبأْشكاِلِه  البيئّي  الّتَلّوَث   «
ُم  وُيَسمِّ  ، اآلالَف  وَيقُتُل   ، املْختِلَفِة  ِباألْمراِض  املاَلينَي  وُيصيُب   ، هاِت  اأُلمَّ
وَينشُر   ، الُفصوِل  بدايِة  وَمواعيَد   ، الّطْقَس  ُيغّيُر  َبْل   ، واملَْشَرَب  املَأَكَل 
الفيروسات . . . إلى آِخِر املصاِئِب والنَّكباِت التي ابُتلَيْت ِبها اإلْنسانيُة في هذا 

الَعْصر « )1( .
أْسَهما  قْد   ، لُه  املُصاِحبَة  َة  والّتقنيَّ احلديَث  ـِْمَ  الِعلــــ َأنَّ  َصحيٌح   «      
ِمَن  َلُه  الّراَحِة  َوساِئِل  وَتوفيِر   ، اإلنساِن  ِم  تــَقدُّ في   ، ُيْنَكُر  ال  َفعااًل  إْسهامًا 
َقنّية  والتَّ الُعلوِم  َتَطّوَر  أنَّ   ، الباِل  َعِن  َيغيَب  ال  َأْن  َيجُب  ولكْن   .  .  . األْمراِض 
َمفعوٍل ذو   ، ذاِته  الَوْقِت  في  فهو   . ريَِّة  الَبشَّ على  وَسالمًا  َبردًا  ُه  ُكلُّ َلْيَس 

فيها  ُمْحِدثًا   ، البيَئِة  َتْخريُب  ُهَو  الَهّداِم  َقنّي  التَّ ِم  َقدُّ التَّ َفَأَثُر   .  .  . َهّداٍم   
االنتكاساُت هِذِه  َوَتْظَهُر   ، اإلْنساِن  ِصّحِة  َعلى  آثاُرها  َتْنَعِكُس  اْنِتكاساٍت 
ِبالعالِم َيْلَحَق  َأْن  ُيريُد  الذي  الفقيِر(  )العالم  الّثالِث  العاَلِم  في  بوضوٍح 

ِم « )2( .  املَُتقدِّ
مـن فايـاِت  النُّ في  هــاِئلـٍة  ِزيـادٍة  إلـى  احَلديـُث  نـاعـيُّ  الصِّ ُر  الّتَطوُّ أّدى        
فّعالًة ُمعاجَلًة  واحَلْرُق  ْفُن  الدَّ َيُعِد  وَلْم   . واملَعاِمل   ، واحَلوانيِت   ، املساِكِن   
 مَع َتراُكمها املَُتزايِد َفقْد َيِصُل َمجموُع ما َتْطرُحُه اأُلْسرُة َسَنويًا ، إلى ما َيزيُد على 
لبُة البيَئَة  فاياُت الصُّ هْت النُّ َثْت َوَشوَّ َوِل الَعربّيِة . وَلوَّ فايات،  في َبعِض الدُّ َطنٍّ ِمَن النُّ
خاِن ،  ، وَجماَل الّنسيِج الُعْمرانّي ، وزاَدْت إمكاناُت ُحدوِث احَلراِئِق  وَتصاُعِد الدُّ
ْطحّيِة ،  َثِة للمياِه  اجَلوفّيِة والسَّ ِة ، وَتواُلِد احَلش راِت املُلوِّ والغازاِت الكريهِة والّسامَّ
ٍة  َفضاًل على اْنِتشاِر احَلشراِت الّضارِة اخَلِطرِة املُعِديِة ، وما َيْتَبُع ذلَك ، ِمْن َأْضراٍر َنْفسيَّ
ولِة ، َنتيجَة خِل الَقْوميِّ للدَّ كاِن َوُحدوِث َخساِئَر اقتصاديٍة  ُتَؤثُِّر ِسلبّيًا على الدَّ على السُّ

 
)1( تلوث البيئة / د . محمد الرميحي .

)2( املصدر نفسه .
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فِن واحَلْرِق .  َتَدهوِر األراضي باستعماِل الدَّ
ُة احمْلروَقُة التي ُتَعدُّ َمْصدرًا َأساسًا  ِبيَّ فاياُت الطَّ ناعّي ، النُّ ِث الصِّ      وِمن مظاهِر الّتَلوُّ
يِن باإلنتاِج الِغذائّى َعن َطريِق انتقاِل ـ  ئَبِق ، املُِضرَّ ِث ـ بالّديوكسني * ـ والزِّ َلوُّ للتَّ

الديوكسني ـ بالهواء إَلْيِه إلى مساحاِت واِسعة .
ُل اللُّحوُم ، وُمْشَتقاُت احَلليب ، والَبْيض ، واألْسماك املَوادَّ الِغذائّية  اأَلساسّيَة   وُتَشكِّ

التي َيْنَتِقُل ـ الديوكسني ـ ِخاللها .
ّضُع  الرُّ اأَلطفاُل  ُض  َيَتَعرَّ اأُلمِّ  هوِن في حليِب  الدُّ ِمَن  املُْرَتِفعِة  النِّسَبِة  َوِبَسبِب       

ًة ، أْكَثَر ِمَن الّراِشدين . للديوكسني ، ِبِنسبٍة َتفوُق َخمسنَي َمرَّ
ُرها ،  ئَبِق اخَلطرِة ، واحَلْرُق ال ُيَدمِّ ِة الزِّ ُة 20 في املئة مْن مادَّ بيَّ فاياُت الطِّ ُن النُّ      َوُتؤمِّ
ُل  َفَبْعَد اْنبعاِثها ِمَن املِْدخنِة ، َتْسُقُط على اأَلرِض ُمجددًا ، أو األْسُطِح املائّية ، َفَيَتَسلَّ

إلى ِغذاِء اأَلنساِن فيهما .
ِر الُعلوِم ، وأْخَطُر  ِع َمجاالِت التَّصنيِع ، وَتَطوُّ ِبَتَوسُّ َأنواٌع ، َكُثَرت  ُث       والّتَلوُّ

رِة ، آلماٍد طويَلٍة جّدًا . ريُّ ذو الّتأثيراِت املَُدمِّ ُث الذَّ َلوُّ َأْنواِعِه التَّ
     َوَقْد أّدى النَّشاُط الّذريُّ في العالم إلى حدوِث َكوارَث بيئّيٍة ال َيَتصوُر اإلْنساُن 
ُه َأْنساُلهم ِبَسَبِب  آثاَرها الّرهيبَة املُرِعبَة ، فما زاَل الّناُس مَيَْرضوَن ومَيوتون ، وَتَتشوَّ
طتي احلجم  يََّتنِي ُمَتوسِّ َقْصِف َمديَنتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان ِبُقنُبَلَتنْيِ َذرِّ

عام 1945م .
     أّما اْنفجاُر َمفاِعِل ـ تشير نوبل ـ في روسيا ، َفَقْد َأّدى إلى ِهجرِة َماليني الّناس 

ِمْن َوَطِنِهم وَمزارِعهم وُقراهم ُمنُذ التِّسعينات .
َلْم  إْن   ، الَبَشريَِّة  ُمْسَتقبِل  على   ، اخَلَطِر  ناقوَس  َيُدقُّ   ، البيَئِة  َث  َتَلوُّ إنَّ       
َأنواِع  ُكلِّ  ِضدَّ  ِحَدًة  ُمتَّ فَتْنَهض  ِمنها  ناعيُة  الصِّ ما  والسيَّ  ، العاَلم  ُدَوُل  تنَتبْه 

ِث ، ِمْن َأجِل سالَمِة َكوَكِبنا اأَلْرِض اجلميلة . لوُّ التَّ

* مادٌة سرطانيٌة . وهذا االسم شائٌع يطلُق على )75( مادة كيمياوية تدخُل في استعماالت 
جتارية ، وينتُج عن طريق حرق نفايات حتتوي الكلور .
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   املناقشة 
1 ـ ما األ ضراُر التي سببها التطور الصناعي للبيئة ؟

أو  صناعاتها  بجلب  تغرينا  أن  حتاول   ، اجلنسيات  متعّددة  شركاٌت  توجد  ـ   2
أو  لنا  نعمة  هي  فهل   ، أوطانها  من  ُطِردت  وقد   ، العتيقة  معاملها     

      نقمة علينا ؟ وما أسباب ذلك ؟
3 ـ كيف ُيصاب اإلْنساُن مباّدة الديوكسني ؟

4 ـ  ما أخطر َأنواع التلوث في العالم ؟
5 ـ  أْسهَم العلُم احلديث والتقنية املصاحبة له في تقدم اإلنسان ، وتوفير 
      وسائل الراحة له ، فما الثمُن الباهظ الذي يدفعه اإلنسان إزاء ذلك ؟

6 ـ هل احلرُق أو الّدفُن عالٌج فّعال للحيلولة دون تلوث البيئة ؟

التعبير 
     الحظ أوجه التلوث البيئي في مدينتك أو قريتك ، وكيَف َيتمُّ عالجه . ُاكتب 

في هذا املوضوع .

*  *  *  *  *
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الَعْومَلَة * 
الَقارِة األمريكية ، وُسقوِط  اكِتشاِف  ُمتزامنًا مع  الَعْوملُة عام 1492م  َبَدَأِت       
موِّ  النُّ اّلذين َبدؤوا للتوِّ َخطَّ  الَعربّي عن األوربينّيَ  ِف  التَّخلُّ غرناطة ، وَبدِء َعْصِر 
على  ُمْعتمدًة   ، 1800م  عام  حّتى  ت  اْسَتَمرَّ  ، األولى  الَعومَلُة  هذِه   . الّتصاُعدّي 
ت حّتى عام 2000م   ًة للتّغيير .ُثمَّ َبَدَأِت الَعْوملُة الّثانية التي اْستمرَّ الَعضالِت ُقوَّ
ولّيُة  ِركاُت الدَّ ِط إلى احَلجِم الّصغير . صاَرِت الشَّ َص العاَلُم ِمَن احَلجِم املَتَوسِّ حنَي تقلَّ
َرًة للّتكاُمِل العامَلي وقاِئدًة َلُه . َوَقْد َشِهَد  ِة والَوطنّيِة ، ُمغيِّ َوِل الَقوميَّ َتْعُبُر ُحدوَد الدُّ

العاَلُم ِخاللها َأزَمَة الكساِد االقتصادّي العظيم ، واحَلربنْيِ الَعظمينْي .
َصِت العاَلَم ِمْن       وفي َمْطَلع الَقْرن احلادي والِعشرين ، َبَدَأِت الَعْومَلُة الّثالثُة الّتي َقلَّ
َرالّسابقون  غيِر إلى َحجم َأْصَغر ، َصغير ِجّدًا ، َأْصَغَر ِمْن الَقريِة التي َتَصوَّ َحْجِمِه الصَّ

َل إَليها في الَعْومَلَِة الّثانيِة . َأنَّ العاَلَم حَتوَّ
َأْي  اجّلواِل  والهاِتِف   ، احمَلْموِل  ـ  الكومبيوتر  ـ  َحجِم  تْصغيَر  الَعومَلَُة  َوُتواِصُل       
َتْسطيُح العاَلم . وهكذا صاَرِت الَبرَمجّياُت ، وَشَبكُة آلّياٍت َضوئيٍة عامَلّيٍة هي الُقّوة 

رة ، وصاَر الَفرُد َيسأُل : َأْيَن َأنا في هذِه املُناَفَسة العاملّيِة ؟ املُغيِّ
اجِلهـِة  َيعيشـون في  الّذيـَن  أولئـك  َبْيَنـك وبّيـَن  حَتـوُل  اأَلرِض  َكَرويُة  َتُعْد  لم       
َأْن  باإلمكاِن  صاَر   ، َلْيٌل  وَيْوَمهم   ، َنهاٌر  َيْوَمَك  أنَّ  ِمْن  غِم  الرَّ على  اأُلخرى  
ِمَن  َمزيٍد  ِبوْسِع  فصاَر   . واِحَدٍة  َشَبكٍة  في  العاَلِم  في  ها  ُكلُّ املْعِرفِة  َمراِكُز  ُترَبَط 
مزيٍد  على  الَفْوريُّ  والّتناُفُس   ، الَفْوريُّ  الّتعاوُن   ، اجَلديِد  العاَلِم  في  اأَلشخاِص 
َيفوُق   ، التَّكاُفِؤ  ِمَن  مَبزيٍد   ، العالِم  ِبقاِع  ِمْن  َمزيٍد  وفي   ، املْخَتِلَفِة  األعماِل  ِمَن 
احَلواسيَب   فاْسَتخَدموا   ، العاَلم  تأريِخ  ِمْن  َوْقٍت َمضى  أيِّ  األمُر في  َعَليِه  ما كاَن 
املَُتْلَفَزَة  َة  الهاِتفيَّ واملُؤتراِت   ، َة  الَفضاِئيَّ والّشَبكاِت   ، االلكترونيَّ  والَبـــــريَد 
ــَة . واألْحلــى ِمن ذلك ، َأّنُه صاَر مِبَقدوِرَك الِقياُم بذِلَك   والَبراِمجيــاِت الّديناميكيَّ

* محمد عبد اجلبار الّشبوط / جريدة الصباح 2006/8/9م.
غير جلوانب  ُأخرى  رؤى  وتوجد   . لها  جانبًا  ميثل  العوملة  بشأن  الشبوط  كتبه  ما  إّن      

بوصفهـــــا  ـ  العوملة  ـ  الظاهرة  هذه  إلى  الكتاب  بعض  ينظر   : مثاًل   . إليه  ذهب  الذي   
أنها     على  آخرون  إليها  ينظر  بينما   ، منها  اإلفالت  ميكن  ال  وإيجابية  موضوعية  ظاهرة    

  ظاهرة سلبية تتناقص ومسألة تنمية مجتمعات العالم الثالث .



122

ِه ، ِمْن دوِن احلاجِة إلى الِهجَرِة ِمْن َبَلِدك ، ومن دوِن َتغييٍر في عاداِتَك ، أو  ُكلِّ
اْسِتبداٍل ِلزيَِّك الَوَطنيِّ ، أو َطعاِمَك احمللّي ، وَلْم َتُعِد الَعومَلَُة تعني سياَدَة مَنٍَط 
ِمَنَ احلياِة على مَنٍَط آخَر ، وَلْم َتُعْد َتعني توحيَد اأَلنِظمِة املختِلَفِة ِبِنظاٍم ُمعنّيٍ 

ِة كاّفة . واحٍد ، إمّنا صاَرْت تعني َعْومَلََة األمناِط احملليَّ
    كاَنِت البدايُة يوَم التاِسِع من َشْهِر تشرين الثاني عام 1989م ، َيوَم ُسقوِط 
الُقوى  اْنطَلقت  إذ   ، والِعشرين  احلادي  َقرَنُه  العاَلَم  َأْدَخَل  الذي  َبرلني  جداِر 
َة . عوَب الّدميُقراطيَّ ِة اْسِتبدادّيًا َوَمرَكزّيًا ، لُتواِكَب الشُّ عوِب املَُوجَّ احمُلّرَرُة للشُّ

ُتْنشيُء  ُمشترَكٍة  َمعاييَر  وُبروِز   ، عاملّيٍة  ِبصورٍة  بالّتفكيِر  ِإِيذانًا  ذلك  وكان 
ِر الّثاني ، هو ُظهوُر  ساَحَة َلِعٍب واِحدٍة ، َبعَد ذِلَك ِبخمِس َسنواٍت َحَدَث الّتطوُّ
) االنترنيت( الذي جَنَح في َنقِل املَعلوماِت إلى ُأُفٍق واِسٍع جديد ، وكاَن ذلك 
أَحَد أَهمِّ االختراعاِت في التأريِخ اإلنسانّي ، َيأُخُذ َمكاَنُه ِبجدارٍة ، إلى جانِب 
ٍة ، مثُل اخِتراِع الّسومريني للعجَلِة ، واختراِع الَوَرِق في الصنّي   إخِتراعاٍت نوعيَّ
وِر إلى  ت َقفَزُة حَتويِل املَعلوماِت والَبياناِت  والصُّ وقّوِة الُبخاِر في أوربا .وَقد َأدَّ
َأْرقاٍم ، ِلَقفزٍة ثالِثٍة ، ِهَي َبرَمجّياٌت حُتِقُق إمكانيَة َتفاُهِم التطبيقاِت املُختِلفِة 
ِمْن أن يعملوا معًا ، حّتى وإْن  الّناَس  َنِت  َمكَّ التي  الَقفَزُة  َبعِضها ، وهي  َمع 
ُة ، فَفتحِت املصادَر  ُة العامليَّ كانْت َبرمجياُتهم ُمختِلفًة .وهكذا ُأنِشَئْتِ املَِنصَّ
َمّجانّيِة املعلوماِت ، واألدواِت والَبرمجياِت ، واملَوسوعاِت ،  ْت إلى  الّتي أدَّ

وَتلزمِي األْعمال إلى اخلارج .

معاني املفردات 
رحلة مع  رسميًا  االستكشاف  عصر  بداية  األمريكية:  القارِة  اكتشاُف 
                                               كريستوف كولومبس في احملـيـط بحـثـًا عـن 

                                               طريق جديدإلى الهند عام 1492م .

وتطويـره  ، العلم  تطور  إليه  آل  ما  يصف  جديد  مصطلح  العوملة: 
وأهم   ، قرية  كأنه  ببعضه  متصاًل  صار  بحيث  للعالـم،      

               سمـاتـه االتـصـاالت العـظـيـمـة بالصـوت والصـورة. وجنـــد فــي 
               النــص مــا يـفـيــض فـي شــرح العـوملـة.
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الشركات الدولية: أي متعددة اجلنسيات.
. التجارة  وبخاصة  امليادين  كل  في  العاملي  املادي  التقارب  العاملــي:  التكامل 
العالم    في  والتجارة  الصناعة  انهيار  من  نوع  االقتصادي:  الكساد 
البطالة إلى  أدى   ، 1929م  عام  حدث  الرأسمالي                        

                                         العمالية .
الغربية  برلني  بني  يفصل  الستينات  في  الروس  بناه  جدار  برلني:  جدار 
29/تشرين بتأريخ  انهار  وقد   ، الشرقية  وبرلني   ، أملانيا  في              

                      الثاني / عام 1989م .

املناقشة 
1ـ ِلَم ُعدَّ اكتشاف القارة األمريكية عام 1492م مدخاًل إلى عالٍم أصغر ؟

2ـ عدد أعظم اكتشافات البشر قدميًا .
3ـ العوملـُة حقيقـٌة قائمـة ال نستطيـع جتاهلهـا ، ألنها حتيط بنا من كل 

      جانب ، ما الذي يجب أن ُيتَّخذ إزاءها ؟
4ـ ُاذكـر أسمـاء مـنـظـمـات مـتـعـددة اجلـنـسـيـات ، بـعـضـهـا لـصـيـق بـحـيـاتـك

      في العراق اجلديد .
5ـ متى بدأت العوملة الثانية ؟ ومتى بدأت العوملة الثالثة ؟

6ـ ما الذي جعل العالم يصغر بحيث صار كالقرية ؟
ثالثـة  لقفزة   ، أرقام  إلى  والصور  والبيانات  املعلومات  حتويل  قفزة  أدت  7ـ 

      كيف ؟
8ـ ماذا يعني اليوم التاسع من شهر تشرين الثاني عام 1989 ؟

9ـ استخـدام احلواسيـب والبريـد األلكتروني ، والشبكات الفضائية   واملؤترات   
     الهـاتفيـة املتلفـزة ، والبرامجيـات الديناميكيـة ، أدت إلى التكـافؤ والتعــاون 

     الفوري والتنافس ، ما االحلى من ذلك ؟

التعبير
     حتدث عن مشاعرك إزاء اختراع حديث أو اكتشاف جديد ، جتده مفيدًا لك 

وملجتمعك .
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عراء  إلى إخواني الشُّ
                                                            

  للشاعر : عبد الوهاب البّياتي *
                   ياإْخوتي : احَلياة

                   ُأغنيٌة َجميلٌة ، وَأْجَمُل األشياء :
                   ما ُهَو آت ، ما َوراَء الّليِل ِمْن ِضياء

                   وِمن َمَسّراٍت وِمن َهناء 
                   وَأْجَمُل الِغناء :

                   ما كاَن ِمْن ُقلوِبُكم َيْنَبُع ِمْن َأْعماق
                   ُشعوِبنا الّراِسَخِة اأَلْعماق
                   وَأْرِضنا الّطّيبِة اخَلْضراء .

                   َفلَتْلَعنوا الّظالم
                   َوصاِنعي املَأساِة واآلالم

موع                    ولَتْمسحوا الدُّ
موع                    وتوِقدوا الشُّ

ريِق لإلنسان                    في َوْحَشِة الطَّ
 . . . . . . . .                              

                   يا إْخَوتي : احَلياة 
موُع واأَلْحزان .                    ُأْغنَيٌة َجميَلٌة ، َمْطَلُعها الدُّ

سنة  دمشق  في  وتوفي  1926م  سنة  ولد   . املجددين  العراق  شعراء  من  البياتي  الوهاب  عبد   *

وال  الواحدة  بالقافية  يتقيد  ال  الذي   ، التفعيلة(  )شعر  احلر  الشعر  رواد  من  وهو  2001م    
ونازك  السياب  شاكر  بدر  شأن  بذلك  شأنه   ، املقفى  الشعر  أي  والعجز(  )الصـدر  بالشطريـن      
في  ذلك  نرى  كما   . املقفى  الشعر  مارس  أيضًا  لكنه   ، وأغانيها  الريفية  باحلياة  تأثر   ، املالئكة      
عبد  الشيخ  مسجد  فيه  يقع  الذي  احلي  في  عاش  وشياطني(  )مالئكة  مثل  قصائده  بعض      
واشتغل   ، املعلمني  دار  من  العربية  باللغة  الليسانس  على  حصل   ، بغداد  في  الكيالني  القادر       
من  ، والغربية  الشرقية  أوربا  بلدان  معظم  وزار   ، موسكو  جامعة  في  وأستاذًا   ، مدرسًا     

        دواوينه )أباريق مهشمة ، املجد واألطفال والزيتون ، أشعار في املنفى (.
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حتليل وتعليق 
     الشاعُر عبد الوهاب البياتي من رواد الشعر احلر إلى جانب زميليه بدر شاكر 
السياب ، ونازك املالئكة في أربعينيات القرن العشرين بعد نهاية احلرب العاملية 
أباريق  ـ  الثانية ، وهو في شعره هذا أكثر من اآلخرين شهرًة ، منذ نشر ديوانه 
مهشمةـ  ولم يعد شعره أنعكاسًا للواقع الذي يعيشه ، بل خلقًا له منذ ظهور ديوانه 
ـ الذي يأتي وال يأتي ـ ألنه حترر من الغنائية البسيطة الوجدانية املوروثة ، فأشعاره 
تعكس الواقع املأساوي الذي عاشــــه فقد تعرض للمالحقة من السلطات احلاكمة  
وسجن ، ووجد سلواه في االغتراب يجول في مدن مجهولة كالطريد ، في بالد 
أوربا أو البالد العربية مثل سوريا ومصر ولبنان ، كما عكس ذلك في ديوانهـ  أشعار 
في املنفى ـ فهو دائمًا يلتزم قضايا شعبه ووطنه ، وقضايا الشعوب املظلومة احملبة

 للسالم واحلرية .
      ينظُر الشاعُر البياتي في قصيدته هذه نظرة تفاؤل وطموح ، فهو يناجي زمالءه 
الشعراء ، ويوصيهم بتجربته في احلياة ، يصور لهم اجلانب املشرق من احلياة ، 
فمهما كان الظالم حالكًا ال بد من زواله ، فما وراء الظالم إاّل النـور ، وما يعقب 
األحزان إاّل الفرح وما بعد الضيق إاّل الفرج . يرسم لهم دورهم في مجتمعهم ، 
أن يكونوا مرايا تعكس طموحات شعوبهم ، ال يكفي أن يلعنوا الظالم ،بل أن 
يوقدوا املشاعل لينيروا الطريق ، وال يكفي أن ينيروا الطريق، بل أن يكونوا أِداّلء 
مؤنسني في وحشة الطريق. . . فلوال الظالم ما كان النور جمياًل ، ولوال الدموع 
واألحزان ما كانت األغاني جميلة ، فاحلياة حلوة على الرغم من مرارتها ، سألوا 
شيخًا ورعًا : ما تقول في احلياة الدنيا ؟ قال : احلياة جميلة . خلق اهلل لنا فيها 

ِنَعمًا نتمتع بها حالاًل ، فلوال أن نتزود بزادها لآلخرة ما رأينا اجلنة !

*  *  *  *  *
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املناقشة 

1 ـ كيَف وصَف الشاعر عبد الوهاب البياتي احلياة ؟
2 ـ ما أجمل الغناء في نظرات الشاعر البياتي ؟

3 ـ إذا حل الليل ، هل نقضيه بأن نلعن الظالم ؟ إذن ما الذي  نفعلُه ؟
4 ـ قال تعالى : 

)1(                           
فـي  املعنـى  هـذا  البيـاتـي  صـور  كيـف   . وأمـل  تفـاؤل  تعالى  قوله  في        

قصيدته ؟
5 ـ ِبَ أوصى البياتي زمالءه الشعراء ؟

التعبير 

     َلْم يقتصْر البياتي على صناعة الشعر احلر )شعر التفعيلة( ، وإمنا برع أيضًا 
مبمارسة الشعر العمودي . نقتطع األبيات اآلتية من قصيدته ـ مالئكة وشياطني ـ 

حّللها ثم عّلق عليها :
                                   َكَطالِســـم الُكـــــّهاِن َألــــــوانــــي

                                   وَعراِئــــِس الغابــــــاِت أحْلــــــانــي 
                                   أْلَبْســــُتها ِمْن َزْهـــــِر أْوِدَيــــــتــــي
                                   َثْوبــــًا ، وِمــــــْن َأْوراِق ُبســـــتانـي
                                   وَغَمْســـُتهــــا في الّنْبـــِع عاريــــــًة
                                   وَغَســـْلُتهــا فـي َدْمِعــــَي القــــانـي
                                   وَرفعُتـــــهـــا ِعْقـــــدًا لفـــــاتنتــــي
                                   َحّبــاُتـــــُه أْبيــــــاُت ديــــــــوانــــي 
                                   حّبـــاُتـــــه ِشْعـــــٌر ُيضــــيُء علـــى

                                   غــابــاِتهـــــا وُينـــــيـُر ِوْديــــــــاني 

)1(  سورة الشرح 6-5 .
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َوَيُدقُّ بــــاَب احُلــــبِّ ُمْرَتِعشـــــــًا 
كـــــاحُلـلـــم في أجْفــــاِن َوْلهــــاِن
َوَيـــــهـُزُّ فـي أْعمـــاِقـــــِه ُصـــــورًا
ّبــراقـــــًة َكــــــبــريِق أْلـــــــوانـــي
ــــوُم َأْســَلَمــه حــــّتــى إذا مــــا النَّ
ِلـــذراِع َمـــْن َيـــهــوى تناســــانـي
إني أخــــاُف علْيـــَك مـــن َنــــَزٍق
ُيغــــري َمالِئكــــتي بَشيطـــــــاني
ـــــُة اخلضـــــراُء فــــي دِمـــــــِه  اجَلنَّ
ــم احَلمــــــراء ِســــــّيـــاِن َوَجــــَهنَّ

*  *  *  *  **  *  *  *  **  *  *  *  **  *  *  *  *
*  *  *  *  *

*  *  *  *  *
*  *  *  *  *
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ُث الِعْلم * ُمَثلَّ

ُز الَقْرَن احلادي والِعْشرين هي :      َثالُث َثْوراٍت َجديَدٍة في الِعْلِم ُتَيِّ
1 ـ اجلينات .

2 ـ الروبوتات .
3 ـ الّناتو تكنولوجي .

اأَلْمراِض  ِعالِج  في  هاِئَلًة  اْمكاناٍت   ، لإلْنساِن  َمْت  َقدَّ َفَقْد   ، ُة  اجلينيَّ ْوَرُة  الثَّ َأّما     
ما  َأْو   ، لإلْنساِن  الكاِمَلِة  الِوراثّيِة  اخَلريطِة  اْكِتشاِف  َبْعَد  وِبخاّصة   ، َوَتشخيصها 
الّنَوويُّ  واحلاِمُض  اجليناُت  ُتسَتْخَدُم  إْذ   ، الَبشرّي(  اجليتوِم  )َمشروِع  بـ  ُيْعَرُف 
َل هذا الِعْلُم الواِعُد  ٍة ، ُيصاِحُب ذلك َحَذُر احُلكوماِت ِمْن َأْن َيَتحوَّ ْغراٍض ِعالجيَّ أِلَ

إلى جِتارٍة ، َقْد َتِصُل ِباإلْنسانّيِة إلى ماال ُيْحَمُد ُعقباُه .
: الَبَشرية(  َبْعَد  ما  )ُمْسَتقَبُلنا  ِكتابِه  في   )1( فوكويامـا(  )فراْنسيـس  َيقـوُل     
َحْيُث   ، الَبَشرّيِة  َبعَد  ما  ُمسَتْقبِل  إلى  خوِل  الدُّ َوَشِك  على  َأصَبْحنا  َلَقْد   «
على  َجْذرّيًا  َتْعدياًل   ، الَبَشِر  َجْوَهِر  َتْعديِل  على  الُقْدَرَة   ، ُة  َقنيَّ التَّ فيِه  َسَتْمَنُحنا 
ِة  االجتماعيَّ بالِصراعاِت  َيُعجُّ  ُسْلَطويٌّ  َتناُفسيٌّ  عاَلٌم  َيْظَهُر  َوَقْد   . ماِن  الزَّ ُمروِر 
ِة  اإلْنسانيَّ َعن  ِفْكرٍة  َأيَُّة  فيِه  َتضيُع  عالٌم   ، اآلن  َعَليِه  ُهو  مِمّا  ِبَكثيٍر  َأكَبَر  ِبَدَرَجٍة 
املُْشَتَركِة ، َبَسبِب َمْزج اجليناِت الَبَشريَِّة ِبغيِرها ِمْن جينات َأْنواٍع ُأَخَر َكثيرٍة ِمَن 
.  » اإلنساِن  ِة  ماِهيَّ عن  واِضحٍة  ِفكَرٍة  على  قاِئمًا  عامَلًا  َيعوُد  ال  بحْيُث   ، األحياِء 
ـورِة اجلينّيـِة  ِتْلَك      َوَقْد َدعا هذا العاِلُم إلى التَّصّدي إلْحدى َتطبيقـاِت هـِذِه الثَّ
ِة  الِعْرقيَّ النَّظرّياِت  َأْصحاِب  َرَغباِت  ُتَلبي  التي  االْسِتنساِخ  ِبأْبحاِث  ُق  َتَتَعلَّ التي 

الاّلإْنسانينّي .
احَلياِة  َمجاالِت  َدَخَلْت  التي  ـ  الّروبوتات  ـ  َثوَرُة   ، الّثانيُة  الِعلمّيُة  والَثوَرُة    
َوَقْد   . الَبَشريِّ  للُمْجَتَمِع  ِة  الَيوميَّ واِزِم  اللَّ َأَحد  َتْصَبَح  َأْن  لها  َويَتوَقُع   . ُكّلهـــا 
مِبَلَمِس َيحسَّ  َأْن  مُيْكُنُه  اْستشعاٍر  ِجهاِز  ُصنِع  ِمْن   ، إطاِرها  في   ، الُعلماُء  َن  َتَكَّ
ُيفيـُد  وهـذا   . َنْفِسهـا  اإلنسـاِن  َأصـاِبـِع  ـِة  َحسـاسيَّ بـدَرَجـِة   ، األْجسـاِم 

* صفات سالمة / باحثة مصرية / جريدة الشرق العراقية 2006/6/20 / بتصرف 
)1( عالم ومفكر أمريكي .
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فــي جــراحــاِت اْستِئصــاِل اأَلوراِم .
    َيقوُل العاِلُم )راي كيرزويل( )1( في ِكتاِبِه )َعصر اآلالت الذكّية( :

احلادي  الَقرِن  وبنهايِة   ، الَمحالَة  قاِدٌم  واآللِة  اإلْنساِن  َبنْيَ  اإلْنسجاِم  َعصَر  إنَّ   «
. ويرى   » اآللِة  ، وعالُم  اإلْنساِن  َبنَي عاَلم  التَّفريُق  مَمكنًا  ُيصِبَح  َلْن   ، والعشرين 
ُر تاريَخ الَبَشريَِّة ، َسَيكوُن روبوتًا ِمْجهريًا  هذا العاِلُم أْيضًا َأنَّ االْبِتكاَر الذي َسُيَغيِّ
ُن ِمن َتْشخيِص ِعّدِة  مويَِّة ، َوَيَتَمكَّ ُل في اجَلسِم ، َعْبَر األوِعَيِة الدَّ َدقيقًا ِجدًا ، َيَتجوَّ

َأْمراٍض وِعالجها .
ٍة . ألنَّ املُبَتكراِت واإلجنازاِت     َوُتَعدُّ َثورُة الّناتو تكنولوجي )2( ، َأَهمَّ َثوَرٍة ِعلميَّ
التي َتتمُّ بها ، َسُتؤِثُر على َمجاالِت احَلياِة َجميعها ، َبَطريقٍة َتفوُق َكثيرًا الّتغييراِت 

التي َحَدثْت خالَل الُقروِن املاضَيِة .
ِلها ِسالحًا ُمَدّمرًا َيبيُد ُكلَّ َأشكاِل احلياِة  لكنَّ ُمعارضي هذِه الثَّورِة َيخشوَن ِمْن حَتَوُّ

على اأَلرِض .
َقْت َعَليها َبعُض الَفضائياِت ، َمفاُدها َأنَّ عامِلًا     وَنْحُن ِبدْوِرنا ، َنذُكُر حاِدثًة ، َعلَّ
َتُه ، َفَحَدثت املَأساُة ِبأْن قاَم  َر إْنسانًا آليًا َجَعَلُه مَيَتِثُل أِلَواِمرِه ، لكّنُه ضاَعَف ُقوَّ َطوَّ

َرُه َوَرّباه . هذا اإلْنساُن اآلليُّ ِبَخْنِق العاِلِم الذي  َطوَّ
ا كاَن َهالُكَك في ُطموحاِتك      َفيا َأيُّها اإلْنساُن اتَِّق اهلَل فيما َتْصَنُع وُكْن َحِذرًا ، َفُرمبَّ

يئة . قاَل تعالى :      السَّ

 )3(               

. kurzwell 1( عالم امريكي(
)2( العلوم اخلاصة بتقنية تطوير األسلحة العسكرية حللف )الناتو( .

)3( سورة فاطر / 43 .
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معاني املفردات
 

اجلينات 
الروبوتات                              مصطلحات علمية أجنبية .

الناتوتكنولوجي

اخلريطة الوراثية : تسلسل القواعد النيتروجينية في حامض نووي معني .
ذات   ، األحياء  في  التركيب  معقدة  كيميائية  مركبات   : النووي  احلامض 

                           بصمة وراثية .
االستنساخ : نوع من التكاثر الالجنسي .

استئصال : تنحية ، اجتثاث ، معاجلة جذرية .

املناقشة 
1 ـ في أّي علٍم ميكن إدراج الثورة اجلينية ؟

2 ـ ماذا قصد ـ فوكوياما ـ بقوله : » لقد َأْصَبحنا على وشك الدخول الـى 
     مستقبل ما بعد البشرية « ؟

3 ـ ما خطورة االستنساخ ؟
4 ـ إذا حّلت ـ الروبوتات ـ في الصناعة بنحو كـامـل ، فمـا األخطـار التـي 

      تسببها للبشرية في رأيك ؟
5 ـ ُاذكر تطبيقات إيجابية للروبوتات .

التعبير
ر كثيرًا من جوانب حياة البشر اختر اجنازًا علميًا واحدًا إلثبات  َر الِعلُم وطوَّ      َغيَّ

هذه احلقيقة ، على أن يكون اختيارك إلى جانب خير البشرية .
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